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1 APRESENTAÇÃO 

 

A Campanha de Preservação do Acervo, tem como objetivo implantar 

ações que promovam a conscientização do uso do patrimônio intelectual, do Instituto 

Florence de Ensino Superior (IFES). No ano de 2018 a campanha trouxe como 

slogan: “Preservar o conhecimento é cuidar do bem comum.” 

A Biblioteca Wanda de Aguiar Horta recomenda adoção de medidas 

preventivas que promovam as práticas de preservação, no sentido de sensibilizar a 

comunidade acadêmica sobre o uso consciente do patrimônio universitário. 

A Campanha institucional é realizada em outubro em alusão a 

comemoração do Dia Nacional do Livro, 29 de outubro seguindo o calendário 

acadêmico.  

A Biblioteca pretende difundir conceitos ligados à preservação, como o 

combate ao vandalismo e o zelo pelo patrimônio público, conceitos estes, que fazem 

parte do desenvolvimento da cidadania. 

Preservar significa cuidar, resguardar, proteger os recursos disponíveis, 

em benefício da geração atual e das gerações vindouras. Os livros oferecem 

percursos para nossas vidas e constituem um valioso legado da cultura humana. Se 

danificamos um livro, dificultamos a compreensão do trajeto por parte de outros 

leitores.  

 

2 OBJETIVO 

 

 Implantar ações que promovam a conscientização do uso do patrimônio 

material, do Instituto Florence de Ensino Superior. 

 

3 PÚBLICO ALVO 

 

 Discentes, docentes, corpo técnico-administrativo e Diretoria. 

 

4 JUSTIFICATIVA 

 

A Campanha de Preservação do Acervo é um projeto desenvolvido pela 

Biblioteca Wanda de Aguiar Horta em parceria com a Comissão Permanente de 



Avaliação-CPA, no intuito de orientar e sensibilizar os usuários da biblioteca quanto 

ao uso adequado e responsável dos materiais bibliográficos.  

De acordo com a quantidade de livros que foi recuperado entre os anos 

de 2013 a 2017, constatamos vários tipos de danos ocorridos pelo uso inadequado 

do nosso patrimônio intelectual. Portanto, sentimos a necessidade de realizar esta 

campanha mostrando a comunidade acadêmica o estado de conservação da 

literatura que forma o acervo bibliográfico. Dessa forma, buscamos despertar nos 

nossos usuários uma consciência de preservação do bem comum não só o livro 

físico, mas também o conhecimento (imaterial) para si e para futuras gerações que 

farão parte do contexto universitário.  

A Biblioteca Wanda de Aguiar Horta tem a responsabilidade de 

proporcionar suporte informacional às atividades educacionais, científicas, 

tecnológicas e culturais do Instituto Florence, bem como preservar a informação, 

possibilitando sua recuperação e difusão através de serviços e produtos ofertados à 

comunidade a qual está inserida.  

 

5 METODOLOGIA 

 

Durante a Campanha são dadas algumas recomendações para o 

manuseio adequado dos livros, tais como: 

a) Manusear os livros com as mãos limpas, folheando-os sem umedecer os 

dedos; 

b) Mantê-los afastados de alimentos e líquidos; 

c) Não riscá-los ou sublinhá-los com caneta ou lápis; 

d) Jamais usar grampos e clipes metálicos nos livros; 

e) Usar marcadores de página próprios, evitando dobrar as folhas; 

f) Jamais usá-los como apoio ou como base para escrever; 

g) Guardá-los na posição vertical, evitando apertá-los na estante; 

h) Retirá-los da estante puxando-os pelo centro da lombada; 

i) Jamais empilhar muitos livros; 

j) Evitar tirar cópias de livros encadernados. 

 

 Diante da importância da campanha são realizadas ações de 

sensibilização, visando orientar os usuários em relação a atitudes que promovam a 



preservação dos livros em longo prazo. Dessa forma, elencamos algumas ações 

abaixo relacionadas: 

 

a) Exposição de obras deterioradas pela má utilização; 

b) Afixação de cartazes informativos na biblioteca e em seus arredores; 

c) Distribuição de marcadores de páginas com dicas e orientações de 

preservação e conservação; 

d) Distribuição de eco bags personalizadas para o transporte dos livros; 

e) Exibição de filme sobre a temática; 

f) Sorteio de brindes personalizados da campanha; 

g) Exposição de frases informativas sobre o uso consciente do patrimônio 

bibliográfico; 

h) Criação de local interativo para que os usuários possam divulgar a campanha; 

i) Trocas de livros entre a comunidade acadêmica; 

j) Palestra sobre a importância do livro, da leitura, da biblioteca e da pesquisa. 

 

6 AVALIAÇÃO 

 

Ao final da campanha propõe-se uma avaliação pelo público através de 

enquete na página da Biblioteca, análise do número de reclamações pessoalmente, 

via e-mail, no dia da campanha os visitantes dos stands deixam suas sugestões ou 

recados no mural de recados da Biblioteca. A equipe responsável pela organização 

fará uma reunião para avaliar os resultados. A difusão dos resultados do projeto 

ocorre das seguintes formas: Divulgação em meio digital (site do IFES); Divulgação 

nas redes sociais do IFES; Transferência das experiências para os colegas das 

outras bibliotecas por meio de participações em seminários e eventos. 

Com a efetivação da Campanha, espera-se criar maior consciência nos 

alunos no que diz respeito ao uso dos livros e do espaço da Biblioteca. A partir 

desse projeto, serão desenvolvidos projetos de incentivo à leitura e a pesquisa. 

 

 

 



IMAGENS DA II CAMPANHA DE PRESERVAÇÃO DO ACERVO 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA 

 

 

 

 



 

 

 


