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APENDICE 05 

 

ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DE AVALIAÇÃO PARA DESCARTE POR 

AREA DE CONHECIMENTO 

 

OBRAS DE REFERÊNCIA – Bibliografias e enciclopédias de temática geral 

são de pouca utilidade depois de dez (10) anos, no entanto, há exceções que 

devem ser consideradas quando são especializadas ou especificas a uma área 

do conhecimento. Rara vez descartar dicionários clássicos. Almanaques e 

anuários devem ser descartados quando atualizados. 

RELIGIÃO E FILOSOFIA 

De modo geral textos históricos e explicativos referente a sistemas filosóficos, 

as obras teológicas mais antigas, comentários antigos sobre a Bíblia, sermões, 

deve ser mantido; mas livros sobre a conduta da vida popular, psicologia de 

auto-ajuda e outros guias para viver quando forem atualizados podem ser 

descartados.  

CIÊNCIAS SOCIAIS 

Ela exige revisão frequente porque muito desse material trata de problemas de 

interesse temporário, que pode ser posteriormente substituído por uma 

cobertura histórica mais ampla desses temas; economia, investimentos, 

impostos, etc. precisam de uma observação cuidadosa guiada pelo uso. No 

entanto obras históricas sobre ciência políticas, educação, transporte, etc., 

deve ser mantido se houver demanda. Normalmente, os materiais básicos de 

folclore devem ser mantidos,. 

FILOLOGIA OU LINGUAGEM - Descartar gramáticas comuns e dicionário 

escolar. Outros documentos da coleção podem ser descartados com base em 

seu uso. 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA - Como todas as obras gerais, livros com 

informações ou teorias ultrapassadas devem ser descartados. Normalmente 

eles são descartados entre cinco (5) a dez (10) anos, a menos que sejam livros 

clássicos sobre o assunto. Temas como Astronomia, Medicina, Invenções 

torna-se rapidamente desatualizados. No entanto, textos comuns de Botânica e 
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História Natural devem ser avaliados com cuidado antes de excluí-los. Deve-se 

tentar manter esta seção atualizada, descartando a material mais antigo.  

A taxa de obsolescência de materiais bibliográficos que abordam questões de 

Tecnologias (TI) é alto, então é difícil por causa das mudanças rápidas, manter 

uma coleção essencialmente atualizada. Mas textos teóricos básicos que 

tratam tópicos gerais relativos ao conhecimento da Ciência da Computação são 

exceções a serem considerados.  

ARTE, MÚSICA, ETC. - Manter coleções de livros que tratem sobre Música, 

Obras de Arte, etc. Dispensar apenas as obras que tratem dos aspectos 

econômicos. 

LITERATURA – Manter as obras que tratem da História Literária e da 

Literatura, Obras Completas de poetas e dramaturgos a menos que tenha sido 

substituído por um título melhor. Preservar clássicos da literatura mundial. 

Descartar romances cujo trabalho não foi reeditado e que já não é de interesse 

para os são leitores. 

HISTÓRIA – Obras de História se for clássicos, bem como História Regional e 

Local devem ser mantidos. Neste aspecto incluem escrita contemporânea 

como, por exemplo, sobre a Segunda Guerra Mundial e obras viagens que se 

distinguem pelo estilo e / ou importância do autor. Obras sobre História que são 

apenas resumos e não têm autoridade podem ser descartas. 

BIOGRAFIA - Manter coleções de Biografias, principalmente tudo o que pode 

ser útil para a história local. Outras que tratem da vida de pessoas de pouca 

importância no presente podem ser descartadas quando a demanda declinar.  

OBSERVAÇÃO - Materiais sujeitas a análise cuidadosa para possível descarte: 

Poemas, Folhetos, Cordel, etc. impressos em particular; Memórias e Ensaios 

não popular na atualidade; alguns periódicos regional ou nacional do séculos 

passado seja incompletos ou não indexados.  


