
O Sistema de Bibliotecas da Unilab 

(SIBIUNI) foi criado em janeiro de 2013, 

sendo composto por três bibliotecas: 

Biblioteca do Campus da Liberdade (BCL), 

Biblioteca do Campus dos Palmares (BCP), 

ambas no Ceará e Biblioteca do Campus 

dos Malês (BCM), na Bahia.

O objetivo fundamental do Sistema de 

Bibliotecas da Unilab é coletar, reunir, 

divulgar e manter atualizado todo o acervo 

documental da universidade, a fim de 

atender às necessidades informacionais da 

comunidade acadêmica. Nosso acervo 

atual passa de cinco mil e trezentos títulos 

e contempla todas as áreas do 

conhecimento humano.

O Sistema de Bibliotecas da Unilab realiza, 

pela primeira vez, uma Campanha para 

Conservação e Preservação do seu Acervo. 

Esta campanha surge da necessidade de 

promovermos a conscientização quanto à 

importância de se preservar o livro, e 

apresenta ações práticas de zelo pelo 

acervo de nossas bibliotecas.

Atualmente, estamos com uma 

contratação de serviço de higienização, 

conservação e restauro em quatrocentos 

livros que se encontravam em estado ruim 

ou péssimo, o que estava comprometendo  

seu uso. Esses livros precisaram ser 

retirados do acervo para um processo que 

envolve higienização, conservação ou 

mesmo restauro. Então, durante alguns 

meses, alguns livros que constam nas 

bibliografias básicas dos cursos ficarão 

indisponíveis para empréstimo.

Não faça anotações ou sublinhe 
frases nos livros.

Não dobre as páginas dos livros, isto 
rompe as fibras do papel e 
compromete a leitura.

Manuseie os livros com mãos limpas.

Não umedeça as pontas dos dedos 
com saliva para passar as páginas, 
isto favorece que  fungos e bactérias 
se acumulem nos livros.

Não use clipes como marcador, pois 
esses oxidam e comprometem as 
páginas.

Cuidado ao transportar os livros em 
bolsas ou pastas para não danificar 
a encadernação. 

Proteja os livros em dias de chuva, 
não os use como guarda-chuva.

Não leve os livros ao Restaurante 
universitário, comida ou a bebida 
podem cair sobre eles e causar 
danos irreparáveis.
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•PARTICIPE
DESTA CAMPANHA!

DE QUE FORMA?



CAMPANHA DE PRESERVAÇÃO DO LIVRO

DIVISÃO DE FORMAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DE ACERVOS

Divulgue em suas redes sociais:

#LivroEuPreservo

e preserve!

Os livros do Sibiuni
são de todos nós, 

mas a atitude é sua,
valorize

OBJETIVOS DA 
CAMPANHA

Conscientizar a comunidade 

de usuários do SIBIUNI da 

importância da conservação e 

preservação do acervo das 

bibliotecas.

Orientar nas boas práticas de 

manuseio dos livros.

Reduzir o número de livros 

danificados nas bibliotecas.

PÚBLICO-ALVO
Usuários do SIBIUNI 
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