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1. APRESENTAÇÃO 

 

 Este manual tem por finalidade orientar as unidades escolares na organização dos 

serviços oferecidos pelas Bibliotecas Escolares da Rede Estadual de Ensino do Estado do 

Tocantins. Outra finalidade será de orientar o servidor responsável pela biblioteca na 

execução de suas atribuições pautadas em um documento norteador que oferte subsídios 

para aperfeiçoar a organização das bibliotecas escolares. 

O documento foi elaborado por uma equipe de técnicos da Diretoria de Gestão 

Escolar e contou com contribuições de uma biblioteconomista da Secretaria Estadual da 

Cultura do Estado do Tocantins.  

Ressalta-se que esse documento deverá ser implementado de acordo com a realidade 

da escola, considerando a sua Proposta Pedagógica, bem como as Políticas de Incentivo a 

Leitura do Governo Federal e Estadual.  
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2. OBJETIVOS DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 Promover o hábito e o prazer da leitura e da aprendizagem bem como, o uso dos 

recursos da biblioteca no cotidiano escolar; 

 Oferecer oportunidades de vivências destinadas à produção e uso da informação 

voltada ao conhecimento, à compreensão, imaginação e ao entretenimento; 

 Apoiar os estudantes na aprendizagem e prática de habilidades para avaliar e usar a 

informação, em suas variadas formas, suportes ou meios, incluindo a sensibilidade 

para utilizar adequadamente as formas de comunicação com a comunidade onde 

estão inseridos; 

 Trabalhar em conjunto com estudantes, professores, administradores e pais, para o 

alcance final da missão e objetivos da escola; 

 Proclamar o conceito de que a liberdade intelectual e o acesso à informação são 

pontos fundamentais à formação de cidadania responsável e ao exercício da 

democracia; 

 Promover leitura, recursos e serviços da biblioteca escolar junto à comunidade 

escolar e comunidade local. 

 

3. ATRIBUIÇÕES DO SERVIDOR DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

São atribuições do Servidor Responsável pela Biblioteca Escolar: 

I. Cumprir e fazer cumprir o Manual de Orientação da Biblioteca Escolar, assegurando 

organização e funcionamento; 

II. Atender a comunidade escolar, disponibilizando e controlando o empréstimo de 

livros, de acordo com o Regulamento Interno da Biblioteca Escolar; 

III. Apresentar um Plano de Trabalho com calendário anual de atividades da biblioteca 

escolar, contendo ações a serem desenvolvidas durante o ano objetivando a 

valorização do acervo da biblioteca. 

IV. Auxiliar na implementação dos projetos de leitura previstos no Projeto Político 

Pedagógico da Unidade de Ensino; 

V. Auxiliar na organização do acervo de livros, revistas, gibis, vídeos, DVDs, entre 

outros; 
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VI. Encaminhar à direção sugestões de atualização do acervo, a partir das necessidades 

indicadas pelos usuários; 

VII. Zelar pela preservação, conservação e reparos do acervo; 

VIII. Registrar o acervo bibliográfico e dar baixa, sempre que necessário; 

IX. Receber, organizar e controlar o material de consumo e equipamentos da biblioteca; 

X. Manusear e operar adequadamente os equipamentos e materiais, e zelar por sua 

manutenção; 

XI. Participar de eventos, cursos e reuniões, sempre que convocado, ou por iniciativa 

própria, desde que autorizado pela direção, visando o aprimoramento profissional de 

sua função; 

XII. Auxiliar na distribuição, zelo e recolhimento do livro didático; 

XIII. Realizar exposições para a divulgação de novos livros à biblioteca escolar; 

XIV. Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e 

famílias; 

XV. Buscar um trabalho integrado com os demais setores comungados com o projeto 

político pedagógico; 

XVI. Exercer as demais atribuições decorrentes do Regimento Escolar e aquelas que 

concernem à especificidade de sua função; 

XVII. Proporcionar condições para o desenvolvimento de habilidades de consultas, estudo e 

pesquisa; 

XVIII. Proporcionar ambiente adequado para a formação de hábitos e gosto pela leitura; 

XIX. Zelar pelo uso adequado de todo o material da biblioteca, mantendo-o em condições 

de utilização permanente; 

XX. Controlar, rigorosamente, o empréstimo de todo o material da biblioteca; 

XXI. Monitorar o Sistema de Controle de Remanejamento e Reserva Técnica – 

SISCORT. 

 

4. ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

Organizar e administrar uma biblioteca escolar são tarefas que exige, não só do 

servidor da biblioteca, mas de toda a equipe pedagógica, um trabalho integrado, que 

contribuirá para formação de leitores, e, sobretudo, para a formação de cidadãos. 
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4.1 Espaço Físico 

A biblioteca escolar deve situar-se em local de fácil acesso, silencioso, bem 

iluminado, mas sem incidência direta dos raios solares sobre os livros. Outros aspectos a 

serem observados são: O nível de luminosidade natural; A ventilação natural; Grau de 

umidade; O espaço físico adequado e acessível. Quanto à iluminação deve ser distribuída 

com maior intensidade na área de leitura, enquanto que a área de armazenamento do acervo 

pode ser menos iluminada. A cor do piso e do teto também deve ser clara para refletir 

melhor a iluminação. 

 

4.2 Mobiliários e Equipamentos 

O mobiliário da biblioteca escolar deve estar em bom estado de conservação, que 

seja funcional, que tenha qualidade e seja apropriado ao ambiente. Além disso, deve estar 

distribuído no local de maneira que o usuário possa circular com conforto. 

O mobiliário deve ser sólido e de fácil manutenção. O tamanho do balcão de 

atendimento depende do porte da biblioteca e sua forma pode ser em L ou U, para que se 

tenha uma melhor visão do ambiente e dos usuários. 

É importante que a biblioteca escolar defina a altura das estantes levando em 

consideração a altura dos usuários. Recomenda-se que as estantes tenham a altura entre 

1,50m e 1,70m para permitir aos usuários o alcance dos livros de forma mais confortável 

(COSTA, 2007). 

O mobiliário adequado às diferentes faixas etárias dos leitores deve assegurar 

conforto físico, indispensável à atividade intelectual. Fazem parte do mobiliário e dos 

equipamentos da biblioteca: mesas, cadeiras, estantes, arquivo de aço, armário com chave, 

computador, impressora, aparelho de som, mapoteca, quadro de avisos, relógio de parede, 

móvel para jornais e outros. 

 

4.3 Acervo 

O acervo da biblioteca é formado por livros, revistas, periódicos, folhetos, 

fotografias, discos, mapas, gravuras, filmes, CD’s, DVDs, BLU RAYs, fitas e outros. Todo 

material que contém informação pode ser incluído no acervo da biblioteca. Entretanto, o 

livro, por seu formato e sua natureza, é o veículo mais difundido para a informação e o 

material mais comum nas bibliotecas, complementado por outros materiais gráficos e 

audiovisuais. 
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A formação do acervo da biblioteca requer atenção especial do bibliotecário ou do 

servidor responsável pela biblioteca, uma vez que no acervo está contida a maioria das 

informações que os usuários buscam. 

As possibilidades de informação poderão ser ampliadas à medida que se estabelecem 

intercâmbio com outras bibliotecas, instituições e acesso a sistemas de informação externos 

em escala local e regional ou até nacional e internacional. 

5. SELEÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

A seleção de livros é um trabalho importantíssimo na biblioteca e de extrema 

responsabilidade. Para bem selecionar é preciso conhecer muitíssimo bem as pessoas, os 

usuários a quem os livros se destinam: Quem são eles? O que fazem? Onde trabalham? 

Estudam? O que gostam de ler? Que gênero literário: aventura, romance ou ficção 

científica? Estas e outras perguntas servirão de diretrizes na seleção dos livros, que vão 

formar ou integrar a coleção da biblioteca.  

Outro aspecto importante e indispensável é a atualização das informações feita pelo 

responsável pela seleção de livros. É preciso saber, quais os últimos lançamentos das 

editoras no mercado livreiro, o que os jornais estão publicando sobre o lançamento de livros 

e outros. 

Aspecto muito importante é saber quais os assuntos mais procurados na biblioteca 

(isto é verificado através dos dados estatísticos relativos à frequência à biblioteca e às 

consultas feitas); a biblioteca tem livros suficientes sobre esses assuntos ou é preciso 

adquirir mais? Devem-se verificar as anotações feitas sobre assuntos procurados e que não 

existem na biblioteca, que representam as falhas da coleção. As sugestões dos leitores são 

fatores importantes na seleção de novos livros. 

 

5.1 Tipos de Aquisição 

 

5.1.1 Compra 

Se a própria biblioteca é quem realiza a compra, é importante buscar livrarias e 

distribuidoras que ofereçam descontos a fim de que os recursos sejam mais bem 

aproveitados. O que ocorre, mais comumente, é que a lista dos livros seja encaminhada ao 

setor de compras da entidade à qual a biblioteca é vinculada. Nesse caso, depois de feita a 
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compra e dos livros adquiridos terem sido entregues à biblioteca com uma cópia da nota 

fiscal, o encarregado da biblioteca deverá conferir se todos os livros que constam da nota 

foram entregues, e se estão em perfeito estado. 

 

5.1.2 Doação 

As doações são provenientes dos próprios usuários, de editoras, instituições, 

particulares e outros. Todo o material doado à biblioteca deve passar por uma avaliação 

prévia e ter anotados o nome do doador e a data da doação, juntamente com dados do livro 

como título, autor, editora, edição e ano. 

É importante que a biblioteca divulgue sua receptividade a doações, bem como 

promova campanhas nesse sentido, envolvendo tanto os responsáveis pela biblioteca como 

os usuários e a comunidade em geral onde a biblioteca está situada. 

O responsável pela biblioteca esclarecerá aos doadores que os materiais recebidos 

por doação, se adequados (deverão ser submetidos aos mesmos critérios de seleção que 

orientam a aquisição), serão incorporados ao acervo; se não, poderão ser usados para 

permuta ou mesmo para recortes, enriquecendo a coleção de gravuras e recortes.  

 

5.1.3 Permuta  

Permuta é a troca de obras entre bibliotecas, que se realiza utilizando obras sem 

utilidade ou quando se verifica um número excessivo de exemplares no acervo de uma 

biblioteca. Para permutar devem ser feitas listas contendo o nome do autor e o título da obra, 

e estas divulgadas para outras bibliotecas. Com esse procedimento, além de se ganhar mais 

espaço nas estantes, adquirem-se, gratuitamente, obras de interesse para os leitores. 

 

6. O DESCARTE NA FORMAÇÃO DO ACERVO 

 

O descarte de livros didáticos e outros materiais deverão estar balizados pela 

Resolução FNDE nº 42, de 28 de agosto de 2012, bem como por Legislação Estadual 

específica a Instrução Normativa Nº 0005, de 20 de agosto de 2015. 

Nessa seleção, deve-se ter um extremo cuidado, uma vez que a biblioteca tem por 

função preservar também a memória da comunidade. 
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7. PROCESSAMENTO TÉCNICO 

Quando se discute o processo de organização do acervo da biblioteca devem-se 

seguir alguns procedimentos para disponibilizar os documentos aos usuários, o qual é 

chamado de Processamento Técnico. Segue as formas práticas da preparação do material 

para as consultas e empréstimos, a saber:  

 

7.1 Conferência do material e elaboração de listas 
 

Todo material que chegar à biblioteca deve ser conferido, mesmo sendo doação, 

verificando se a quantidade coincide com o especificado na nota fiscal e se não há danos nas 

obras. Após a conferência, recomenda-se que seja elaborada uma lista dos materiais 

adquiridos, especificando o tipo de aquisição e a data; se doação, especificar também o 

doador, proporcionando desta forma, além do controle, a fácil divulgação das aquisições. 

 

7.2 Carimbagem 

As bibliotecas se utilizam de vários carimbos para preparar as obras para serem 

disponibilizadas para os usuários, porém nem todos se fazem necessários. Dois carimbos são 

imprescindíveis para identificar o livro que está sendo incorporado ao acervo. O primeiro é o 

carimbo de registro, colocado no verso da folha de rosto, no canto inferior ou o mais 

próximo possível desse local. Esse carimbo deverá ter os seguintes dados: nome da 

biblioteca, número de registro do livro e data (dia, mês e ano), e também o tipo de aquisição. 

Algumas bibliotecas utilizam também neste carimbo o campo para classificação e outras 

informações, porém não deve criar um carimbo muito extenso, uma vez que nem todos os 

livros proporcionam espaço em branco livre para carimbagem. 

 

Exemplo do carimbo: 

 

 

 

 

 

Observação: Quando não houver local disponível no verso da folha de rosto, poderá ser 

usado o verso da falsa folha de rosto ou outro espaço próximo a esta. 

Nome da Biblioteca 

Nº de registro: ________________ 

Data:__/__/__ 

Tipo de aquisição: ______________ 
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O outro carimbo usado é o de identificação, que deverá ser colocado nos cortes do 

livro (cabeça, corte, pé) e também em páginas que podem ou não serem predeterminadas. 

 

Exemplo: 

 

 

Com este carimbo recomenda-se, além dos cortes do livro, carimbar a primeira 

página, a folha de rosto, a primeira do texto e a última do texto, e também um de intervalo 

de 50 a 50 páginas. 

 

7.3 Registros 

Registrar um livro é torná-lo propriedade da biblioteca, atribuindo-lhe um número 

(ordem crescente) de acordo com sua chegada. Através do registro podemos ter a 

informação exata do material que compõe o acervo. No caso de “registro manual” cada tipo 

de material deverá ser registrado em um livro de registro diferente. Dessa forma, a biblioteca 

terá o Registro de livros, Registro de Periódicos, Registro de slides etc. 

O registro da obra no livro de registro (também conhecido como livro tombo) poderá 

ser feito em livro próprio ou em fichas catalográficas (uma para cada livro) que são 

organizadas em ordem numérica crescente (no caso da ficha de registro).  

 

 

 

 

 

 

 

N. Reg. - a cada exemplar será atribuído um número de registro individual - quando a obra 

registrada for constituída de mais de um volume, registrar cada volume separadamente. 

Data – data da aquisição da obra. 

Autor – autor da obra (deve-se começar o registro pelo sobrenome). 

Título – título da obra, e também o subtítulo caso exista. 

Ed. – edição da obra. 

Vol. – volumes. 

Nome da Biblioteca 
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Local - local de publicação da obra. 

Editora – editora responsável pela publicação. 

Ano de publicação - ano em que o livro foi publicado. 

Forma de aquisição - anotar: C – compra; D – doação; P - permuta 

N. de chamada - é o número de classificação atribuído ao livro, seguido da notação 

referente ao autor. 

No caso da biblioteca utilizar a Tabela de Cutter ou a Tabela PHA, consultará o 

número a ser atribuído. Caso contrário, abaixo do número de classificação, algumas 

bibliotecas inserem as três primeiras letras do sobrenome do autor. (Completar essa coluna 

após o livro ser classificado). 

Obs: - utiliza-se essa coluna para registrar qualquer alteração que a obra venha a sofrer: 

perda, dano, descarte, e outros. 

 

7.4 Periódicos: Jornais, Revistas e Outras Publicações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientação para o preenchimento: 

Título - registrar o título do periódico. 

Local - local de publicação. 

Editor - instituição responsável pela publicação da obra que está sendo registrada. 

Aquisição - forma de aquisição do periódico (C - compra; D - doação; P permuta). 
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Data inicial - data do primeiro fascículo desse periódico que a biblioteca possui. 

Term. - data do último fascículo que a biblioteca possui, caso a publicação tenha sido 

interrompida. 

Local - endereço da editora - intervalos entre as publicações. 

Periodicidade - Mensal - uma vez ao mês - Bimensal - duas vezes ao mês - Bimestral – de 

dois em dois meses - Trimestral - de três em três meses - Quadrimestral - de quatro em 

quatro meses semestral - de seis em seis meses - Anual - uma vez ao ano. 

Observações - livre sobre o periódico registrado. 

Ano - ano de publicação. 

Vol. - volume. 

N – número do fascículo (registrar nas colunas correspondentes aos meses). 

As fichas de registro de periódicos deverão ser organizadas em um fichário e 

ordenadas alfabeticamente pelo título do periódico. Essa ordenação alfabética é a mesma 

que deverá ser dada às revistas nas estantes. 

 

 7.5 Registro de Publicação Periódica (Diária) 

 
 

 

 

 

 

8.4 - ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS ESPECIAIS 

Os materiais especiais – folhetos, recortes, mapas, atlas, globos, jogos,  
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CD´s, DVD´s, BLU RAYs, gravuras, fotografias e outros – devem ser registrados em 

livro específico. Dependendo dos recursos existentes em cada escola, esses materiais são 

guardados onde for mais adequado e prático para sua conservação e uso: biblioteca, sala de 

professores, sala de direção ou em outros locais. 

 A acomodação desses materiais pode ser feito por assunto, ordem alfabética, 

ordem cronológica ou como se julgar melhor; 

 Para o armazenamento poderão ser usadas caixas apropriadas, bolsos 

especiais, envelopes, plásticos transparentes, álbuns, arquivos de aço com 

pastas suspensas, estantes, armários, móveis ou equipamentos específicos; 

 O sistema de circulação: obedece ao regulamento estabelecido pela 

biblioteca, podendo ser usada uma papeleta provisória, contendo os dados de 

identificação do usuário e do material retirado, que deve ser incluída no 

levantamento estatístico/dia e descartada quando o material for devolvido. 

 

8. CLASSIFICAÇÕES  

Para organizar os livros nas estantes, costumamos agrupá-los por assuntos. Esses 

assuntos são representados por números que obedecem a um Sistema de Classificação. A 

classificação de assuntos é um trabalho técnico realizado por profissionais bibliotecários. 

Entretanto, sabemos que na grande maioria das bibliotecas escolares não existe o 

bibliotecário formado na área.  

Existem vários Sistemas de Classificação de Assuntos. Nas bibliotecas brasileiras, 

dois são utilizados com frequência: a Classificação Decimal de Dewey - CDD - ou a 

Classificação Decimal Universal- CDU. A base dos dois sistemas é muito semelhante. A 

diferença mais importante é que na CDD existe a classe 4 (línguas - filologia), enquanto na 

CDU essa classe está vaga, não sendo atribuída a ela nenhum assunto, mas permanecendo 

reservada para uma nova classe que, com o passar do tempo, possa surgir. 

Para classificar um livro com segurança é necessário fazer a leitura de algumas partes 

determinadas, o que contribui para melhor identificar o assunto. Tais partes são: orelha, 

sumário, prefácio, introdução e índice. 
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As classes de assuntos usados são: 

000 - Assuntos gerais 

020 – Biblioteconomia 

030 – Enciclopédia. Dicionários 

060 – Museu 

070 – Jornalismo. Publicidade 

090 – Manuscritos e livros raros 

100 - Filosofia – Psicologia 

150 – Psicologia 

160 – Lógica 

170 - Ética 

200 – Religião 

300 - Ciências Sociais - Sociologia 

400 - Línguas - Filologia 

500 - Ciências puras 

600 - Ciências aplicadas 

700 - Artes - Recreação 

800 - Literatura 

900 - Geografia - História - Biografias 

 

Na prática, essas classes se subdividem para representar, de forma mais detalhada, o 

assunto que o livro contém. 

Devido à complexidade da classificação, recomenda-se que utilizem a classificação 

CDD, aproveitando as classificações que a própria Biblioteca Nacional (BN) utilizou. Para 

verificar livros já catalogados e classificados na BN, deve-se acessar o site: www.bn.br - no 

menu escolher a opção – catálogos, efetuar a busca no campo apropriado. 

 

8.1 Número de chamada 
 

O número de chamada destina-se a identificar o livro e determinar o seu lugar na 

estante. É formado pelo número de classificação atribuído ao livro e também pela 

classificação de Cutter ou PHA, que consiste em representar a primeira letra (maiúscula) do 

sobrenome do autor, sua numeração correspondente e a letra (minúscula) inicial do título. O 

http://www.bn.br/
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numero de Cutter pode ser conseguido da mesma forma que a classificação na BN e também 

pelo site. 

 

8.2 Exemplo do Número de Chamada Como Ficará na Etiqueta do Livro: 

 

370 - assunto 

S124e - número do autor (Tabela Cutter). 

v. 2 – n. do volume, em caso de coleção. 

ex. 3 – n. do exemplar (caso exista mais de um no acervo da biblioteca). 

Locais onde se aplicam o número de chamada: 

- na etiqueta fixada na lombada ou no dorso do livro. 

- do lado direito do carimbo de registro (a lápis se não houver o campo no carimbo). 

- no bolso do livro. 

- nas fichas do catálogo de livros, no lado esquerdo, na parte superior. 

- nas fichas do livro. 

 

8.3 Catalogação e Catálogos 
 

Depois do processo de classificação dos livros, é possível ordená-los nas estantes 

seguindo rigorosamente, a ordem do número de chamada. 

Entretanto, para facilitar o acesso ao livro, organizamos fichários com fichas 

estruturadas a partir de informações retiradas da folha de rosto do livro. 

A elaboração das fichas é o que chamamos de catalogação. Esse é um serviço 

técnico, feito pelo profissional bibliotecário, que utiliza regras internacionais para garantir a 

exatidão do trabalho, de modo a permitir a circulação da informação. 

As diretrizes aqui oferecidas têm a finalidade de orientar os responsáveis por 

bibliotecas no desdobramento das fichas principais, elaborando as de título, secundárias de 

autor e secundárias de assunto. A catalogação da obra com a elaboração da ficha principal é 

um trabalho técnico feito por profissionais bibliotecários. 
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Exemplo de ficha: 

 

 

 

 

 

 

 

Para se entender a estrutura de uma ficha catalográfica, observemos o exemplo 

acima. 

Essa ficha, cuja primeira informação é o nome do autor (iniciando pelo sobrenome), 

é a ficha principal. A última informação é a "pista", ou seja, é a indicação das fichas que 

podem e devem ser elaboradas a partir da "principal" (desdobramento de fichas). 

Para se formar o catálogo da biblioteca, essa ficha principal poderá ser desdobrada na 

ficha do título (formando, a partir daí, o catálogo de títulos) e na ficha de assunto (formando 

o catálogo de assuntos). Caso o livro possua mais de um autor, deve ser estruturada mais 

uma ficha secundária para cada autor além do primeiro (até três autores). 

Para estruturação das fichas, deve ser tomada por base a ficha principal, geralmente 

de autor, nas fichas seguintes apenas se adiciona a informação desejada no espaço em 

branco acima da autoridade (autor). 

Se o livro não tem autor determinado à entrada principal se dá pelo título da obra. 

Quando o autor do livro não for uma pessoa, mas sim uma instituição, no campo 

destinado ao nome do autor deverá ser escrito o nome da instituição: 

Ex.: Instituto Nacional do Livro. Manual para Bibliotecas Públicas. Brasília, 1982. 

A Catalogação, se seguida de acordo com o AACR2 (Código de Catalogação Anglo-

Americano), pode ser feita em até 3 níveis, mas para bibliotecas de pequeno porte como as 

públicas não é necessário que se catalogue no nível 3, uma vez que seria necessário um 

bibliotecário para fazê-la. 

 

 

 

 

 

Veríssimo, Luís Fernando. 

Poesia numa hora dessas?! / Luis Fernando Veríssimo. – Rio 

de Janeiro: Objetiva, c2002. 

105 p. : il. ; 18 cm. 

   

               I. Título. 1. Poesia. 2. Literatura brasileira 
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Exemplo de ficha com catalogação em primeiro nível, com desdobramento de assunto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 Catálogos 
 

Os catálogos têm a finalidade de informar sobre os livros que temos na biblioteca; o 

número de chamada localizado no canto superior esquerdo da ficha nos diz o lugar da 

estante onde se encontra o livro procurado. 

Ao receber o leitor na biblioteca e quando este vem em busca de determinado livro, 

veremos que nem sempre ele sabe todos os dados sobre o livro, ou seja: autor, título e 

assunto. 

Assim, para facilitar a busca do livro solicitado, vamos fazer o "desdobramento" das 

fichas. Para possibilitar a busca de um livro pelo seu autor, vamos organizar o fichário de 

autor, reunindo todas as fichas cuja primeira informação registrada seja autor. Para 

localizarmos um livro pelo seu título, vamos procurá-lo no fichário estruturado com as 

fichas de título (criadas colocando-se como primeira informação o título do livro, 

acrescentado na ficha acima do nome do autor). 

Finalmente, para localizarmos um livro pelo seu assunto, vamos ao fichário de 

assunto, formado com as fichas do assunto (estruturadas acrescentando-se o assunto do livro 

acima do autor). 

Fichário: As fichas para os fichários podem ser feitas em cartolina, papel cartão etc. 

Medem 12,5 cm x 7,5 cm. No meio da parte inferior da ficha faz-se um furo por onde 

passará um cordão ou haste para que as fichas não saiam da ordem na gaveta ou caixa onde 

serão guardadas. 

Existem ainda os catálogos eletrônicos, que são os catálogos gerados pelos 

programas de bibliotecas que proporcionam uma busca mais precisa e muito mais rápida do 

material que o usuário precisa. 

Literatura Brasileira 
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9. ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

Esta é uma das atividades de fundamental importância para o bom funcionamento de 

uma biblioteca, classificado também como serviço de referência. É com o bom atendimento 

que estaremos conquistando o nosso público alvo e fazendo com que ele sempre queira 

voltar à biblioteca. O usuário deve ser sempre bem recebido, e dentro do possível o 

atendente deve tentar ajudar esse usuário a suprir todas as suas necessidades, no que diz 

respeito à biblioteca. 

O atendente deve auxiliar o usuário na consulta e orientá-lo sobre os procedimentos 

necessários para cadastramento na biblioteca, para que o mesmo possa usufruir dos serviços 

de empréstimo. Procurar fazer recomendações de leitura, e de acordo com as possibilidades 

da biblioteca criar até mesmo um atendimento vip para usuários que estão impossibilitados 

de ir à biblioteca. 

 

10. REGULAMENTO DA BIBLIOTECA ESCOLAR /REGRAS GERAIS DE 

FUNCIONAMENTO 

 

O Regulamento da Biblioteca Escolar deve ser acessível e conhecido por todos os 

membros da comunidade escolar. A publicidade dos dados do uso é fundamental para 

organizar as atividades e estabelecer parâmetros de uso. As regras gerais deverão estar em 

concordância com o Regimento Escolar e conter dentre outras as seguintes informações: 

 Horário de funcionamento da Biblioteca  

 Serviço de Empréstimo 

 Responsabilização 
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