REGULAMENTO DE USO DAS BIBLIOTECAS
DA ESTRUTURA E FINALIDADE
A Supervisão de Bibliotecas do Centro Cultural São Paulo está assim constituída:
Biblioteca Sérgio Milliet, com:
Coleção Geral;
Coleção de Artes Alfredo Volpi;
Seção de Periódicos;
Núcleo de Bibliotecas Especiais – NBE, com:
Biblioteca Municipal Louis Braille;
Gibiteca Henfil;
Sala de Leitura Infantojuvenil;
Laboratório de Línguas.
Supervisão de Atendimento ao Público
Seção Circulante:
Matriculas e empréstimos

As bibliotecas do CCCSP destinam-se a todo e qualquer cidadão. Oferecem a leitura e estimulam
o contato com as diversas formas de expressão cultural tornando acessíveis o conhecimento e a
informação. Pretendem contribuir para a formação de novos leitores e para a elevação do nível de
qualificação de seus frequentadores e do público interessado.

NORMAS PARA ACESSO ÀS BIBLIOTECAS:
a) Ao entrar, dirija-se ao balcão de acesso (Portaria) e apresente um documento de identidade
para receber o cartão de acesso;
b) De acordo com o artigo 98, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, não é permitida
a permanência de crianças de 0 a 12 anos nas bibliotecas desacompanhadas de
responsáveis maiores de 18 anos.
c) Se desejar utilizar o guarda-volumes, receberá um crachá com o número correspondente ao
escaninho onde seus pertences serão guardados. O material poderá permanecer no guardavolumes somente enquanto o leitor estiver nas dependências das Bibliotecas;
§1º O crachá é de inteira responsabilidade do leitor. Em caso de perda somente poderá retirar
seus objetos no encerramento do horário de atendimento e mediante comprovação do conteúdo
guardado;
§2º O crachá deverá ser devolvido pelo leitor ao se retirar das Bibliotecas;
§3º O Centro Cultural São Paulo não se responsabiliza por valores deixados nos escaninhos. O
leitor poderá adentrar carregando notebook, tablet, celular, carteira, dinheiro, cartões bancários e
de crédito, talão de cheques, etc.;
§4º As Bibliotecas não se responsabilizam por qualquer material ou objeto deixados pelo leitor em
suas dependências e/ou com pessoas não autorizadas por sua guarda;
§5º Ao se encerrar o atendimento, os objetos deixados no guarda-volumes serão encaminhados à
Zeladoria do Centro Cultural São Paulo, de onde poderão ser resgatados mediante a entrega do
crachá;

d) No guarda-volumes somente serão aceitas mochilas, bolsas, pastas, maIetas, sacolas e
similares, não sendo possível a guarda de objetos soltos;
e) O cartão de acesso recebido na Portaria deverá ser usado em local visível;
f) É proibido fumar nas dependências das Bibliotecas (Lei 9120/80);
g) Visando a preservação do acervo, não é permitido o consumo de alimentos, sucos, chás,
refrigerantes e bebidas alcoólicas nas Bibliotecas. É permitida a entrada com garrafa plástica
contendo água;
h) Bolsas, maletas, pastas, mochilas, sacolas, tesouras, estiletes e quaisquer objetos similares
deverão ser guardados nos guarda-volumes, sendo retirados na saída;
i) É permitida a entrada com material bibliográfico, mas este material poderá ser vistoriado por um
funcionário na saída do leitor;
j) É proibida a utilização de telefone celular nos recintos das Bibliotecas (Lei 1251/97);
k) A entrada do leitor só será permitida até 30 minutos antes do término do horário do
atendimento;
l) Ao toque de aviso sonoro (15 minutos antes do término do horário de atendimento) o leitor
deverá devolver o material que estiver utilizando e preparar-se para deixar as dependências das
Bibliotecas;
m) O funcionário da Portaria poderá examinar os materiais do leitor no momento da entrada ou da
saída, permitindo ou vetando a passagem pelo sistema de controle de segurança;
n) Caso o sistema antifurto seja acionado, o leitor deverá dirigir-se ao funcionário da Portaria a fim
de normalizar a situação.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS BIBLIOTECAS
SERGIO MILLIET E GIBITECA HENFIL
Terças as sextas, das 10h às 20h;
Sábados e domingos, das 10h às 18h.

BIBLIOTECA LOUIS BRAILLE
Terças as sextas, das 10h às 19h;
Sábados, das 10h às 18h.
Não funciona aos domingos.

Laboratório de Línguas
Terças as sextas, das 10h às 17h;
Não funciona nos finais de semana.

OBSERVAÇÕES:
As Bibliotecas contam com wi-fi livre e gratuito.

