Biblioteca Municipal de Resende

Núcleo Bibliográfico do Fundo Local e Autores de Resende
Normas de Utilização

Contextualização
O espaço Fundo Local e Autores de Resende, disponibilizado no edifício da Biblioteca
Municipal de Resende, surge da plena consciência da importância das missões
abraçadas por organismos como as bibliotecas públicas, que trabalham no sentido da
preservação da memória das comunidades que servem. Surge também da necessidade
de dignificação do espaço dedicado à divulgação do Fundo Local e das obras publicadas
por autores de Resende.
Missão e objetivos
Tem por missão contribuir para o reforço da identidade cultural da comunidade, difundindo
e enriquecendo o Fundo Local, divulgando os autores de Resende e a sua obra literária,
assim promovendo a investigação e a criação literária no concelho e sobre o concelho.
Espaço e coleções
O espaço inclui uma área de acesso às coleções e uma zona de leitura e consulta de
documentação. No espaço destacam-se a biblioteca particular doada pelo Prof. Joaquim
Caetano Pinto e as coleções do Fundo Local e Autores de Resende.
As coleções integram monografias, publicações periódicas (jornais locais, boletins e
revistas municipais), brochuras, desdobráveis, registos vídeo e sonoros, CD-ROM e
trabalhos académicos relacionados com o património, a história e a cultura local. A secção
dedicada aos autores de Resende reúne um conjunto de obras publicadas por vários
resendenses e permite o acesso, em formato digital, a muitas outras obras, mais antigas e
que há muito se encontram fora dos circuitos comerciais.
Utilizadores
O espaço é aberto ao público em geral, podendo utilizar os serviços deste núcleo
bibliográfico todos os empenhados no estudo da memória local, no seu património escrito

e em todos os assuntos relacionados com a comunidade, nomeadamente investigadores,
estudantes, professores, técnicos e demais interessados.
Acesso e utilização dos fundos documentais
O livre acesso aos fundos documentais será orientado pelos técnicos ao serviço no local,
sendo que, a consulta em regime de presença, não obriga à posse de um cartão de leitor.
As coleções estão arrumadas por assunto, de acordo com uma classificação específica.
Todos os documentos da sala Fundo Local e Autores de Resende poderão ser
consultados presencialmente. Será ainda permitido o empréstimo domiciliário de algumas
obras, estando estas devidamente identificadas para o efeito. Neste caso, o utilizador é
obrigado ao preenchimento de uma ficha de utilizador e de uma requisição (máximo de
três documentos por um prazo de 15 dias, sendo permitida uma renovação pelo mesmo
prazo, renovação essa que poderá ser solicitada presencialmente, por telefone ou por
mail).
Os documentos consultados não deverão ser arrumados pelo utilizador. Serão deixados
em cima das mesas ou em local próprio, devidamente identificado para o efeito.
Sempre que um documento não esteja disponível para consulta, o utilizador poderá
solicitar a sua reserva.
A sala do Fundo Local e Autores de Resende está ainda equipada com um computador,
que será livremente acedido pelos utilizadores, para consulta, em formato digital, de uma
coleção de obras de autores de Resende, obras raras, de autores já falecidos, obras não
reeditadas e fora de circulação. O equipamento não permitirá a cópia destes ficheiros.
Cada utilizador disporá de uma hora para esta consulta, período que se poderá prolongar,
caso não se encontre outro utilizador à espera para consulta. Será permitida a reserva do
serviço.
O acesso à biblioteca particular, doada pelo Prof. Joaquim Caetano Pinto, é condicionado.
Podem solicitar o acesso a estes documentos reservados todos os utilizadores maiores
de 18 anos e que devidamente se identifiquem. A consulta dos documentos ficará
registada em formulário próprio. Independentemente do número de documentos
solicitados, apenas poderão ser consultados dois documentos de cada vez. Os
utilizadores deverão ainda respeitar eventuais indicações relativamente a cuidados de
manuseamento dos documentos, devido ao seu estado de conservação e valor
patrimonial.
A pesquisa em catálogo automatizado poderá ser efetuada no sítio da RBR – Rede de
Bibliotecas de Resende (catálogo coletivo concelhio, em https://www.rbr-resende.pt) ou no
próprio espaço, sob orientação do técnico ao serviço no local (catálogos, índices e
classificações).
Horário
A utilização do espaço respeitará o horário de abertura ao público da Biblioteca Municipal
de Resende

Utilização do espaço
Este espaço destina-se exclusivamente ao estudo e consulta dos documentos que
integram estas coleções.
Não será permitido fumar, beber ou comer na sala de leitura.
Não será permitido anotar, sublinhar, dobrar, rasgar ou danificar de alguma forma os
documentos sob consulta.
Os utilizadores poderão utilizar o seu computador pessoal portátil na sala de leitura,
desde que desprovido de som.
Os telemóveis deverão estar em silêncio e o seu uso deverá restringir-se ao envio de
mensagens. A recolha de imagens obrigará a uma autorização prévia.
Qualquer situação não prevista nestas normas será resolvida, na altura, pelo técnico
responsável ao serviço no local.

