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A Biblioteca Pública do Paraná informa que a doação de livros passa a
acontecer somente às quartas-feiras, das 9h às 17h, no balcão de
entrada da instituição — e das 9h às 16h30 no caso de materiais
entregues pela garagem (entrada pela Rua Ébano Pereira). Doações
acima de 500 exemplares devem ser agendadas pelo e-mail
kathyafd@bpp.pr.gov.br. A BPP não disponibiliza o serviço de busca de
livros em domicílio. Mais informações: (41) 3221-4990.

Livros usados
A Biblioteca aceita doações de materiais em bom estado de conservação e
paginação completa, livros atuais, documentos de valor histórico e sociocultural,
obras raras e livros de literatura. Você pode doar seus livros usados diretamente
na instituição. Uma vez doados, os materiais não serão devolvidos.
Materiais incompletos ou mofados; enciclopédias, livros de direito e técnicos
desatualizados, assim como livros didáticos já preenchidos ou rasurados não
interessam ao acervo da BPP. Materiais mutilados e/ou contaminados são
descartados, exceto obras raras. A biblioteca também não aceita fitas cassete
nem fitas VHS.
Todas as doações recebidas que obedecem aos nossos critérios serão
aproveitadas e incorporadas ao nosso acervo. As duplicatas são encaminhadas
para bibliotecas sucursais, itinerantes, públicas municipais, escolares e
comunitárias de todo o Paraná.

A Biblioteca aceita:
Livros em bom estado de conservação e paginação completa;
Livros de literatura geral ou infantil;

Materiais atuais e de interesse informativo;
Materiais de valor histórico documental e sociocultural;
Obras raras;
Publicações relativas ao Paraná e/ou de autoria paranaense.

A Biblioteca não aceita:
Enciclopédias;
Apostilas e cadernos de professores e/ou de exercícios didáticos;
Obras didáticas e técnicas desatualizadas (mais de 2 anos anteriores ao ano
vigente);
Obras sem autores ou editores identificados;
Obras danificadas (faltando páginas, páginas riscadas e muitos danos
físicos);
Obras infectadas por fungos e/ou insetos;
Coleções incompletas;
Fitas cassetes e fitas VHS;
Publicações de nível altamente especializado e complexo que destinam-se
preferencialmente às bibliotecas especializadas e universitárias.

Livros novos
A doação de livros novos é importante para que o acervo da BPP se mantenha
atualizado. Algumas opções:
Os usuários que não devolveram os livros emprestados ou possuem multas
podem negociar sua pendência por meio da doação de novos títulos;
Projetos de incentivo à leitura que tem como contrapartida a doação de
livros podem utilizar a BPP para ajudar na distribuição das obras para
bibliotecas que formam o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas.

