BIBLIOTECA ARNO DRESCHERS
GUIA DO USUÁRIO
BIBLIOTECA ONLINE
Horário de funcionamento
Segunda à quinta-feira das 7h00 às 16h30
Sexta-feira das 7h00 às 15h30
Telefone: (11) 5525-4323
E-mail: biblioteca@humboldt.com.br

Apresentação
A biblioteca Arno Dreschers destina-se a disponibilizar recursos bibliográficos e informacionais
aos alunos, pais e colaboradores da instituição.
Conta com um acervo de aproximadamente 10 mil exemplares entre livros, periódicos, DVDs,
CDs e obras de referência, nos idiomas português, alemão, inglês e espanhol.
Desde o segundo semestre de 2017, utiliza o sistema bibliotecário Gnuteca, que possibilita uma
maior autonomia aos usuários, permitindo o acesso ao acervo e a consulta de materiais sob
empréstimo em um ambiente totalmente online, que pode ser acessado de qualquer computador
conectado a internet.
Neste guia serão apresentadas as principais funções do sistema, além das normas gerais de
empréstimo.

Mapa da biblioteca

Acesso ao acervo e localização
Para consultar o acervo online basta acessar o link:
http://biblioteca.humboldt.com.br

Também é possível encontrar o link através do site do colégio, na área “guia cultural”, como
explicitado abaixo:

Identificação dos livros infantojuvenis por cores
As obras infantojuvenis do acervo estão organizadas de acordo com a faixa etária indicada para
cada nível escolar, de maneira que:

Pesquisando um título
1.
livre.

Selecione o tipo de pesquisa desejada, que pode ser por título, autor, assunto, ISBN ou

2.
Também há a possibilidade de realizar pesquisas mais específicas clicando no símbolo
de positivo (+) localizado na extremidade direita da tela, o qual abrirá outro campo para
digitação. Para pesquisas por idioma é recomendável o uso combinado com outro campo (título,
autor, etc.).
Atenção! No campo idioma utilize: Português – POR ; Alemão – GER ; Inglês – ENG e Espanhol – SPA.

3.

Em seguida, digite o termo para a pesquisa e clique em “Buscar”.

Minha Biblioteca
A opção “Minha Biblioteca”, é um recurso oferecido aos alunos, pais e colaboradores da
instituição que possibilita o gerenciamento personalizado pelo usuário. Dentre as ações
possíveis, estão a renovação de materiais, consulta de materiais pendentes, débito e histórico.
Para acessar sua conta pessoal é necessário efetuar login no sistema. Nos campos código e
senha, localizados no canto superior direito da tela, deve-se inserir o número de matrícula
(lembrando que se deve desprezar os zeros do início e os símbolos).

 Renovação de Empréstimo
- Após o login, abrirá a tela “Minha Biblioteca”, informando sobre os últimos empréstimos,
devoluções e possíveis pendências do usuário. A renovação poderá ser feita clicando na opção
“RENOVAR”, localizada no lado esquerdo da tela.
Para efetuar a renovação, é necessário selecionar a obra e clicar no botão Renovar:

Após esse procedimento, uma tela se abrirá informando o novo prazo e a possibilidade de salvar
o recibo em PDF.
Não é possível renovar obras com atraso na devolução.

 Reserva de exemplares
- O espaço “Minha Biblioteca” também permite a reserva das obras, possibilitando ao usuário
reservar online livros e DVDs do acervo.
Para isso, é necessário realizar a pesquisa da obra e, em seguida, clicar no ícone que contém
um livro azul, localizado abaixo da lupa com sinal +:

Normas Gerais
 O empréstimo pode ser renovado desde que não haja reserva;
 Caso houver atraso na renovação da obra, o usuário deve trazer este até o balcão de
atendimento para efetuar o pagamento da multa e renovar.
 Todo usuário poderá fazer reserva de livros e DVDs. O atendimento será feito por ordem
de solicitação;
 Em caso de dano, perda ou extravio da obra, o usuário fica responsável pela reposição
do mesmo material. Caso a edição da obra esteja esgotada, caberá à biblioteca escolher
outro material a ser reposto.

Prazos e Penalidades
Categoria

Qtde de materiais

Tempo para Empréstimo

Alunos

3 livros
1 DVD
3 livros
1 DVD

15 dias
3 dias
15 dias
3 dias

Responsável
financeiro
Valor da Multa

0,20 centavos por
dia de atraso

