
INSTRUÇÃO NORMATIVA DA BIBLIOTECA CENTRAL Nº 06/2020

  

Dispõe sobre as normas de acesso,
consulta e  manuseio do acervo da
Coleção de Obras Raras (OBR) da
Biblioteca Central (BCE) da
Universidade de Brasília (UnB)

 

O DIRETOR DA BIBLIOTECA CENTRAL (BCE), no uso de suas atribuições
conferidas pelo Art. 40 do Regimento Geral da UnB, 

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Estabelecer as normas para o acesso, consulta e outros procedimentos
junto ao acervo da Coleção de Obras Raras da Biblioteca Central da Universidade
de Brasília.
 

CAPÍTULO I 

 DA APRESENTAÇÃO

 

Art. 2º A Coleção de Obras Raras é de responsabilidade do Setor de Coleções
Especiais e corresponde ao acervo e equipamentos localizados em sala própria
no primeiro andar da Biblioteca Central.

Parágrafo único. A Coleção de Obras Raras está distribuída fisicamente na sala
de guarda do acervo raro, sala-cofre, salão de exposição, sala de
processamento técnico, consulta ao acervo e Fundo Arquivístico Carlos Lacerda.

 

CAPÍTULO II

 DO ACESSO À SALA DE GUARDA DO ACERVO, AO FUNDO ARQUIVÍSTICO

CARLOS LACERDA E À SALA-COFRE DA COLEÇÃO DE OBRAS RARAS

 

Art. 3º O acesso à sala de guarda do acervo raro, Fundo arquivístico Carlos
Lacerda e ao interior da sala-cofre da Coleção de Obras Raras é restrito aos
servidores do Setor de Coleções Especiais e servidores designados pela Direção
da Biblioteca Central.

Parágrafo único. Os usuários da Coleção de Obras Raras terão acesso somente à
sala de consulta ao acervo, onde serão entregues as obras para consulta.
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CAPÍTULO III

DA CONSULTA AO ACERVO PELO USUÁRIO

 

Art. 4º Todo o material da Coleção de Obras Raras é destinado exclusivamente
à consulta local.

Art. 5º As consultas ao acervo devem ser preferencialmente agendadas com o
mínimo de 24 (vinte quatro) horas de antecedência por meio do email
obrasraras@bce.unb.br.

Art. 6º As consultas ao acervo deverão ser realizadas dentro do horário de
funcionamento do Setor de Coleções Especiais.

Art. 7º Em caso de solicitação de consulta presencial a uma obra que já esteja
digitalizada, o usuário terá que registrar por escrito o pedido que fundamente a
necessidade de acesso ao original. A aprovação ou reprovação do pedido será
comunicada ao solicitante em até 2 (dois) dias úteis.

Art. 8º Cada usuário, ou grupo de usuários, poderá consultar até 3 (três)
exemplares por vez.

Art. 9º Durante a consulta, o usuário poderá fazer suas anotações com lápis
comum em folha de papel próprio. Será permitido também o uso de
equipamentos eletrônicos, como notebooks, tablets e celulares para tomar
notas.

Art. 10.  Antes da consulta, todo material pessoal do usuário, como bolsas,
casacos, livros, dentre outros, deverá ser guardado no armário localizado na
seção.

Art. 11.  Não é permitida a permanência na sala de consulta ao acervo a não
usuários da coleção. 

Art. 12. O acesso às obras presentes na sala-cofre poderá ser feito mediante
justificativa por discentes, docentes e pesquisadores com vínculo de ensino ou
pesquisa em Instituições de Ensino Superior ou Institutos de Pesquisa.

Art. 13. Todos os usuários da Coleção de Obras Raras deverão ser cadastrados
no sistema gerenciador da biblioteca. 

Parágrafo único. Será obrigatória a inclusão de fotografia no cadastro.

Art. 14. O usuário que não tiver vínculo com a UnB deverá apresentar um
documento oficial vigente com foto e que contenha o número do Cadastro de
Pessoa Física (CPF) e/ou passaporte.

Art. 15. O usuário com vínculo com a UnB deverá apresentar identidade
estudantil ou crachá, que indique o vínculo, ou documento oficial vigente com
foto.

Art. 16. Todo usuário do Fundo Arquivístico Carlos Lacerda deverá preencher e
assinar o Termo de Responsabilidade (disponível na seção) afirmando que irá
respeitar a Lei de Arquivos (artigos 4º e 6º da Lei 8.159/91), o Código Penal
(artigos 138 a 145), que prevê os crimes de calúnia, difamação e injúria, assim
como da proibição, decorrente do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal,
que proíbe difundir informações, as quais mesmo sendo de interesse público,
digam respeito à vida privada, honra e a imagem de terceiros, bem como a Lei
9.610/98 que trata sobre Direitos Autorais. 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8159.htm
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CAPÍTULO IV

DA CIRCULAÇÃO DAS OBRAS 

 

Art. 17. Os exemplares da Coleção de Obras Raras estão disponíveis para
pessoas físicas somente para consulta local, preferencialmente com
agendamento prévio.

Art. 18. Somente sairão obras desta coleção para empréstimo a outras
instituições mediante:

I - a análise de um restaurador/conservador atestando a capacidade do material
em ser manuseado e exposto;

II - a autorização da chefia do Setor de Coleções Especiais, do responsável pela
Coordenadoria de Formação e Desenvolvimento de Acervos e da Direção da BCE;

II - a criação de seguro contra danos, furtos e roubos, custeado pela instituição
interessada. 

Parágrafo único. Para autorização do empréstimo também serão analisadas as
condições de segurança, conservação e preservação do local de exposição, por
um servidor designado e um conservador ou restaurador.

 

CAPÍTULO V

 DO MANUSEIO DAS OBRAS 

 

Art. 19. Para consultar os exemplares da Coleção de Obras Raras o usuário
deverá necessariamente utilizar luvas e máscaras descartáveis.

I - Este material será cedido pela biblioteca; 

II - Caso o usuário seja alérgico aos tipos de luvas e máscaras fornecidos pela
biblioteca, este deverá providenciar o modelo que lhe for adequado, desde que
a composição do material não danifique as obras consultadas durante o
manuseio.

Art. 20. É permitida a cópia digital do material consultado, desde que seu
estado de conservação o permita. Este procedimento só poderá ser executado
com  equipamento fotográfico sem uso de flash.

Art. 21. Não é permitido junto ao acervo da Coleção de  Obras Raras, em
nenhuma hipótese, o consumo de alimentos, bebidas e uso de cigarros por
motivo de segurança e conservação.

Art. 22. Para consulta ao acervo da Coleção de Obras Raras não é permitido o
uso de estojos, objetos cortantes, tais quais tesouras e estiletes, bem como
canetas esferográficas, canetinhas, marcadores de texto e materiais
semelhantes. 

 

CAPÍTULO VI

 DAS RESPONSABILIDADES DOS USUÁRIOS 

 

Art. 23. Durante a consulta, o usuário deverá seguir todas as orientações dos
bibliotecários responsáveis pela coleção, visando a conservação das obras
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manuseadas. 

Art. 24. O não cumprimento das recomendações poderá ensejar em
responsabilidade por parte do usuário.

Art. 25. A Biblioteca Central não assume nenhuma responsabilidade por material
de propriedade dos usuários deixado no espaço de consulta da Coleção de
Obras Raras.

Parágrafo único. Os pertences pessoais esquecidos pelos usuários serão
entregues à equipe de vigilantes da Biblioteca Central, que procederá ao
registro e envio dos materiais à Coordenadoria de Proteção ao Patrimônio
(CoPP) da UnB para o controle de perdidos e achados . 

 

CAPÍTULO VII

 DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Art. 26. Esta norma se aplica sem exceções a todos os usuários da Coleção de
Obras Raras, sejam servidores, alunos ou professores da Universidade de
Brasília, bem como comunidade externa.

Art. 27. Os casos omissos à norma serão avaliados e julgados pela Direção da
BCE.

Art. 28. Esta norma entra em vigor a partir da sua publicação.

 

Brasília, 29 de abril  de 2020.

 

Documento assinado eletronicamente por Fernando César Lima Leite,
Diretor(a) da Biblioteca Central, em 30/04/2020, às 10:42, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria
0003/2016 da Universidade de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 5229047 e o código CRC C155E6F7.

Referência: Processo nº 23106.037984/2020-53 SEI nº 5229047
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