Política de desbaste do espólio da Biblioteca do Instituto
Superior Técnico (IST)

Nota justificativa
A Biblioteca do IST (BIST) tem como missão proporcionar à comunidade académica o
acesso a serviços e recursos de informação de qualidade, apoiar a aprendizagem, o
ensino e a investigação, colaborar nos processos de criação e transmissão do
conhecimento produzido pelo IST e contribuir para a literacia da informação.
Neste contexto revela-se como um fator imprescindível a existência de fundos
documentais adequados às necessidades e interesses da comunidade académica, capazes
de estimular a aprendizagem e a investigação, sendo fundamental que os serviços
definam uma Política de Desenvolvimento de Coleções capaz de garantir um
crescimento saudável e sustentável do acervo.
Enquadrado na Politica de Desenvolvimento de Coleções, o desbaste ocupa um papel
importante, uma vez que permite com base em critérios pré-determinados a retirada de
recursos que se encontram obsoletos, em mau estado de conservação e desajustados do
plano estratégico da biblioteca. São objectivos do desbaste:


Tornar a biblioteca mais atrativa e funcional, substituindo os documentos
obsoletos e ultrapassados por outros mais ajustados às reais necessidades dos
utilizadores;



Libertar espaço e permitir um desenvolvimento sustentável da colecção;



Reduzir custos económicos (área, consumíveis, recursos humanos, eletricidade,
equipamento, etc.);



Permitir o crescimento da taxa de circulação pelo facto de se ter uma colecção
mais ajustada às reais necessidades dos utilizadores, portanto com mais
empréstimos;



Poupar tempo aos utilizadores na procura e localização dos documentos na
biblioteca;



Rentabilizar o trabalho desenvolvido pelos técnicos que deixam de ocupar-se em
tarefas técnicas, podendo, por este motivo, desenvolver novas competências
mais ajustadas ao desenvolvimento actual das bibliotecas universitárias;



Avaliar a colecção, detectando os pontos fortes e fracos, tornando-se um preciso
instrumento de trabalho na gestão das políticas de aquisição;



Aumentar o prestígio da biblioteca e da instituição, uma vez que uma colecção
actual, credível e adequada satisfaz os utilizadores, refletindo-se em resultados
positivos nos inquéritos anuais.

Esta política de desbaste da coleção constitui-se como uma declaração escrita das
intenções da biblioteca no que respeita à gestão do seu acervo, assim como um
compromisso assumido por todos os órgãos responsáveis do IST no seio da comunidade
educativa.
Artigo 1º
Definição
Entende-se por desbaste a alienação de documentos que se encontram nas estantes de
um biblioteca e que estão desenquadrados dos objectivos, das colecções e das
necessidades dos utilizadores. O objectivo desta operação técnica é manter a
actualidade, a qualidade e a coerência da colecção.
Artigo 2º
Critérios de avaliação da coleção
1 - Integrada na Política de Desenvolvimento das Colecções, o desbaste é uma operação
técnica que tem como princípio orientador a avaliação dos exemplares que a constituem.
2 - Esta avaliação está baseada em critérios de índole quantitativa e qualitativa.
3 – Entendem-se como critérios quantitativos:

a) Ausência de circulação do exemplar num determinado período de tempo;
b) Idade do exemplar;
c) Número de exemplares;
d) Estado de conservação;
e) Existência de novas edições.
4 – Entendem-se como critérios qualitativos:
a) Relevância do assunto para a unidade orgânica;
b) Atualização do assunto.

Artigo 3º
Critérios de desbaste
Como orientações gerais, a BIST estabelece os seguintes critérios de debaste da sua
colecção:
a) Duplicados de títulos não necessários para consulta e empréstimo;
b) Edições desactualizadas de títulos existentes;
c) Títulos com informação científica e técnica desactualizada e sem registo de
empréstimo há mais de cinco anos;
d) Exemplares irremediavelmente deteriorados e sem registo de empréstimo há
mais de 5 anos;
e) Edições anteriores de obras de referência, enciclopédias e dicionários;
f) Obras de referência, enciclopédias e dicionários técnicos com mais de 20 anos
de publicação e sem registo de consulta;
g) Publicações periódicas duplicadas;
h) Publicações periódicas com números dispersos, com colecções canceladas e
disponíveis on-line;
i) Folhetos, catálogos, anuários com mais de dois anos de existência.
Artigo 4º
Exceções ao desbaste
Constituem exceções aos critérios acima definidos:
a) Títulos publicados por professores do IST;

b) Títulos que contribuem para o enriquecimento da história do IST;
c) Exemplares com elevado valor patrimonial;
d) Exemplares duplicados com elevada taxa de circulação. O número de
exemplares a conservar será decidido caso a caso.
Artigo 5º
Procedimentos
1 - A colecção alvo de desbaste deve ser avaliada a partir dos critérios enumerados no
Artigo 2º, recorrendo-se para isso a dados estatísticos fornecidos pelo software de
gestão bibliográfica e pelo conhecimento que os técnicos têm dos utilizadores e do
acervo. Nos casos de dúvida quanto à actualidade e pertinência consultam-se os
especialistas das áreas.
2 - Elabora-se um plano de desbaste que deve contemplar os seguintes itens:
periodicidade da operação, definição das áreas temáticas ou tipologias documentais
prioritárias, procedimentos a seguir quanto ao registo bibliográfico no catálogo e
destino final.
3 – Quanto ao destino final dos exemplares alienados estes poderão ser guardados em
depósitos, oferecido a outras bibliotecas e estudantes, vendidos ou destruídos.
Artigo 6º
Omissões
Os casos de omissões e as dúvidas suscitadas pela aplicação do presente Regulamento
serão resolvidos pelo coordenador da BIST, juntamente com o Diretor de Serviços, o
Vice-Presidente para a Gestão de Instalações e Equipamentos e Administrador.
Artigo 7º
Outros
1-O presente Regulamento será revisto sempre que se revele pertinente para uma correta
e eficiente aplicação.
2- O presente Regulamento entra em vigor 10 dias após a sua publicitação.

