Esclarecimento sobre a execução do Projeto de Acessibilidade
de Biblioteca Florestan Fernandes/FFLCH/USP

A Biblioteca Florestan Fernandes/ FFLCH/ USP oferece um dos suportes
mais importantes para as atividades de pesquisa na Faculdade, seja como
depositária de uma grande e valiosa quantidade de itens bibliográficos na área
de Humanidades, tanto em suporte papel quanto em eletrônicos, utilizados em
cursos de Graduação, Pós-Graduação, Pós-Doutorado, por pesquisadores da
própria USP e também por pesquisadores de outras instituições nacionais e
internacionais. A Biblioteca Florestan Fernandes é a maior da Universidade de
São Paulo, tanto em número de itens em seu acervo, quanto em consultas,
empréstimos e freqüência de usuários, o que exige dela um grande esforço na
melhoria de sua infraestrutura.
Atualmente, a biblioteca depara-se com a necessidade de adequar o seu
espaço interno às recomendações do Ministério Público, quanto à norma
Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos
(ABNT NBR 9050/2004) que, dentre outros aspectos, estabelece o espaço
mínimo para deslocamento de pessoas em cadeiras de rodas. Para isso, na
elaboração do novo layout, foi inevitável a reorganização do acervo e dos
espaços destinados a estudo.
Após levantamento de algumas alternativas, optou-se pela criação do
“Acervo Dois”. Trata-se da acomodação de parte do acervo, a ser avaliado, em
arquivos deslizantes para proporcionar o espaço necessário para organizar as
estantes conforme as normas de acessibilidade.

A primeira fase do projeto termina com a instalação desses arquivos em
dezembro de 2011 e a readequação das estantes no térreo.
A segunda fase do projeto terá início em 02 de janeiro de 2012 e
previsão de término no final de fevereiro do mesmo ano (sujeito à alteração). O
objetivo é readequar o espaço entre as estantes dos demais andares,
movimentar o acervo e redefinir os espaços de leitura.
Durante a execução da segunda fase do projeto, visando garantir a
segurança de todos e do acervo, o acesso à biblioteca estará restrito. No
entanto, montaremos plantão de atendimento a partir de 02/01/2012, de 2ª a 6ª
feira, das 8h30 às 18h30, apenas para empréstimos e devoluções.
Lembramos que outras bibliotecas do campus têm disponíveis para
empréstimo, exemplares de livros que compõem nosso acervo. E aproveitamos
para informar que as teses e dissertações podem ser consultadas no CAPH
(Centro de Apoio à Pesquisa em História) e que os serviços de EEB
(Empréstimos Entre Bibliotecas – USP interior, UNESP e Unicamp) e Comut
estarão suspensos durante este período.
Para mais esclarecimentos, entrem em contato pelos números 30914377 ou 3091-4504.
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