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            SEÇÃO 1. FIQUE DE OLHO EM NOSSAS: 
 

NOVAS AQUISIÇÕES 
 
 

 

 

                 

 
 

 

 
COMO FAZER DOAÇÃO DE LIVROS 
 

O Sistema de Bibliotecas da UESB recebe doações de instituições de 
ensino, pesquisa, governamentais, não governamentais e da 
comunidade interna e externa, objetivando promover o 
desenvolvimento contínuo do acervo. Recebemos doações de livros 
didáticos, científicos, literatura, periódicos, DVD, mapas, globos, 
peças anatômicas, obras de arte, entre outros materiais de interesse 
dos universitários. 
Obras que as Bibliotecas da UESB não recebem como doação: 

 Obras danificadas, rasuradas, em mal estado de conservação 
ou desatualizadas (exemplo: livros de leis, etc) 

 Livros didáticos e paradidáticos do ensino fundamental e 
médio 

 Copias de livros encadernados em espiral ou outro suporte (Lei 
de direitos autorais) 

 Anais de Eventos Técnico-Acadêmicos (Congresso, Simpósio, 
Seminário, Fórum) anteriores há 2012 

 Apostilas, folhetos e catálogos 
Se você deseja ser um Parceiro-Doador das Bibliotecas da 
UESB basta entregar suas doações no Balcão de Atendimento 
 

 

SEÇÃO 2. USÚARIOS, VOÇÊS SABIAM QUE A BIBLIOTECA TEM 
O SETOR DE RESTAURAÇÃO DOS LIVROS? 

SEÇÃO 3. CHEGOU, CHEGOU...NOSSA SALA DE MULTIMIDIAS 
DE CARA NOVA (mesa redonda com melhor conforto para 
vocês usuários). 

Restauração é a arte que oferece condições para que a 
informação em papel permaneça preservada para o 
futuro. 

As Bibliotecas receberam 
novos livros que 
enriqueceram ainda mais 
o acervo disponibilizando 
para estudantes e 
colaboradores. 
Lista de novas Aquisições  
Materiais Incorporados ao 
acervo no Período de  
01.06.22 à 30.06.22  
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1 Acesso para o site do sistema de Bibliotecas -
 www2.uesb.br/biblioteca 
2 Acesso para a Biblioteca Digital de EBSCO -
 http://www2.uesb.br/biblioteca/?page_id=10 
3 Acesso para o Informativo Bimestral da Biblioteca 
(Jornal) -
 http://www2.uesb.br/biblioteca/?page_id=22  
4 Acesso para o Boletim Mensal de Novas 
Aquisições -
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