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Biblioteca Central recebe novos móveis e equipamentos

Publicado em 17 de Abril de 2019 - 18:47

Cadeiras estofadas e ergonômicas, mesas com caixa elétrica para a conexão de equipamentos
eletrônicos, armários guarda-volumes com acesso por meio de biometria, novos
equipamentos de informática e liberação de mais uma área com 400 metros quadrados para
estudos. A Biblioteca Central, localizada no campus de Goiabeiras, está de cara nova e,
segundo o diretor Fábio Medina, outras melhorias estão por vir.

Esta e outras matérias são destaque na edição 541 do jornal Informa que circula nos campi
da Ufes. Clique aqui  (https://issuu.com/ufes/docs/informa541) e acesse o jornal na íntegra.

A readequação do espaço teve início no segundo semestre de 2018 e, até o momento,
demandou um investimento da ordem de R$ 2,7 milhões. Outros espaços estão sendo
construídos, como a sala com recursos de tecnologia assistiva para atender pessoas com
deficiência, uma sala multiuso equipada para a realização de projeções e videoconferência, e
um miniauditório, além do já existente, com capacidade para 50 pessoas.

“Toda essa readequação foi pensada para promover o bem-estar do usuário enquanto ele usa
o espaço da Biblioteca para estudos ou pesquisas, individuais ou em grupo”, afirma Medina.

O diretor destaca que, paralelo a isso, foi colocado em prática um plano de aquisição de materiais, possibilitando uma análise ainda mais criteriosa do acervo
bibliográfico, a fim de atualizá-lo e ampliá-lo sempre que necessário. 

Preservação

Fábio Medina aponta que a Biblioteca precisa contar com a colaboração dos frequentadores para a preservação do acervo bibliográfico, dos espaços de estudo,
bem como dos novos mobiliários e equipamentos: “É importante que esse patrimônio, que é um bem público, seja preservado para que todos possam se
beneficiar”. O setor iniciará uma campanha de conscientização dos usuários, visando à conservação dos bens do local.

A Biblioteca Central Fernando de Castro Moraes coordena os procedimentos técnicos de todas as unidades do Sistema Integrado de Bibliotecas (SIB) da Ufes,
composto por outras nove bibliotecas setoriais. Atualmente, o SIB/Ufes conta com um acervo formado por 351 mil exemplares e 151 mil títulos. Disponibiliza 13
mil títulos de dissertações e teses com 18 mil exemplares, 2.200 títulos com 3.100 exemplares de multimeios, e 138 mil fascículos de periódicos.
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