DICAS USO RESPONSÁVEL DA BIBLIOTECA, CONHEÇA ALGUMAS DELAS:
- evite comer e beber perto das obras, pois, o alimento e o líquido causam danos irreversíveis aos materiais;
- ao rasgar ou recortar folhas, figuras e capítulos de livros você estará mutilando a informação, que poderá ser
única e insubstituível, e que é de uso de todos;
- faça anotações no seu caderno e não sublinhe o texto dos livros, mesmo que a lápis. As anotações importantes
para você podem não ser importantes para outro usuário, evite a poluição visual;
- utilize marcadores de páginas, evite dobrar e marcar páginas com objetos como: clips, lápis, caneta e outros,
para não deformar o papel;
- evite passar o dedo na língua para virar a página, porque a saliva é ácida e com o tempo deteriora o papel.
Além disso, o livro é fonte de micro-organismos nocivos à saúde, devido a sua circulação em vários ambientes
(hospitais, laboratórios, etc.), além de conter também resíduos de inseticidas utilizados nas dedetizações da
biblioteca;
- lembre-se que a exposição dos livros à luz solar, à chuva ou ao calor prejudicam a conservação do papel e
facilita o desenvolvimento de micro-organismos, evite variações de temperatura e umidade;
- ao retirar o livro da estante, tenha a delicadeza de não o pegar pela parte superior da lombada, ela é frágil e se
rompe. A maneira correta é empurrar os volumes laterais e retirar o desejado pelo meio da lombada;
- a fumaça do cigarro e as cinzas amarelam e mancham os livros, além do odor desagradável que fica no
material, portanto, evite fumar perto das obras, quando essas estiverem sob sua responsabilidade;
SEGUINDO ESTES CUIDADOS PREVENTIVOS VOCÊ ESTARÁ CONTRIBUINDO PARA
PROLONGAR A VIDA ÚTIL DO ACERVO DA BIBLIOTECA, PRESERVANDO, ASSIM, NÃO SÓ A
INFORMAÇÃO, MAS, SOBRETUDO, A ESTRUTURA FÍSICA DAS OBRAS.

