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MERCADO
DAS HISTÓRIAS
Feira de troca de livros para crianças

18 a 25 de junho e 2 julho, das 15 às 19 horas

cm-seixal.pt

Espaço exterior do Fórum Cultural do Seixal,
Quinta dos Franceses, Seixal

Regulamento
MERCADO DAS HISTÓRIAS: FEIRA DE TROCA DE LIVROS PARA
CRIANÇAS
A iniciativa Mercado das Histórias: feira de troca de livros para
crianças, organizada pela Biblioteca Municipal, integra o programa das Comemorações do Dia
Internacional da Criança, e tem
como objetivos:

Destinatários
Comunidade munícipe
Datas: 18 e 25 de Junho e 2 de
julho (sábados) - entre as 15 e as
19.00 horas.
Localização: Espaço exterior
do Fórum Cultural do Seixal Quinta dos Franceses, Seixal.

Condições gerais
de participação
A participação na iniciativa é
Sensibilizar para a importânlivre
e gratuita, sendo expressacia do livro e da leitura estimumente
proibida a comercializalando na população em geral e
ção
de
qualquer espécie de punas novas gerações em particublicação;
lar, os hábitos e o gosto pela leitura;
A equipa da Biblioteca Municipal
reserva-se no direito de
Valorizar o livro impresso
avaliar
a
pertinência e o estado
como instrumento de veiculação
de
conservação
dos livros no mocultural, promovendo possibilimento
da
sua
entrega,
não sendo
dades de diálogo sobre a obra
aceites
os
que
se
encontrarem
lida;
em mau estado de conservação
Incentivar a troca como forma ou que não estejam de acordo
de partilha, enriquecimento e re- com as leis vigentes de Direito de
novação de bibliotecas pessoais; Autor;
Proteger o meio ambiente promovendo a reutilização de livros;
Divulgar a Biblioteca Municipal do Seixal enquanto instituição promotora do livro e da leitura dirigida a toda a comunidade,
e enquanto espaço de lazer associado a atividades de promoção
da leitura e de índole cultural.

Todos os interessados em participar devem dirigir-se ao Espaço Júnior da Biblioteca Municipal
para proceder à entrega dos documentos que pretendem disponibilizar para troca, no período
de funcionamento do mesmo,
exceto durante o funcionamento
da feira, em que a recolha é feita
no quiosque/posto criado para o
efeito;

A troca só pode ser efetuada
na presença de um funcionário
da Biblioteca Municipal;

Caso os participantes não desejem trocar os seus vales por
outros livros e os seus já tenham
sido alvo de troca, a Biblioteca
Municipal reserva-se no direito
de não devolver os documentos
ofertados e a distribuí-los por
entidades coletivas ou particulaNão existe limite de livros a fa- res, ou a inclui-los no seu acervo
cultar para a troca;
documental.
Os participantes menores, Casos omissos
quando não acompanhados por
Os casos omissos no presente
maiores de idade, devem obri- normativo serão resolvidos pela
gatoriamente entregar a decla- Biblioteca Municipal do Seixal.
ração de participação assinada
pelo(a) Encarregado(a) de Educação, a qual pode ser levantada no
Espaço Júnior da Biblioteca Municipal.
Formas de escambo
Por cada documento entregue
é atribuído um vale que permite a
troca por outro disponível, sendo
o mesmo válido durante o período de funcionamento da feira;
Um livro só pode ser trocado
por outro, sendo esta decisão da
inteira responsabilidade dos destinatários deste projeto;

