QUIOSQUES TROCA POR TROCA
A Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, a convite da Biblioteca Escolar do Agrupamento de Escolas
Camilo Castelo Branco, alia-se ao projeto pedagógico MarkaGeração.pt da EB Luís de Camões na
implementação dos Quiosques Troca por Troca.
Os Quiosques Troca por Troca são uma extensão do projeto “Troca por troca: deixe um livro, leve outro”,
um projeto municipal de leitura, integrado no programa +Leitura+Comunidade, promovido pelo Município
de Vila Nova de Famalicão, que pretende envolver a comunidade local numa campanha de oferta e troca
de livros usados.
O seu objetivo é estimular, desenvolver e consolidar hábitos de leitura através de iniciativas de cedência e
troca solidária de livros que permitirão, aos seus participantes, renovar as suas coleções particulares.

NORMAS DE UTILIZAÇÃO
Os livros do Quiosque Troca por Troca encontram-se disponíveis para troca por outros livros, não
envolvendo, esta iniciativa, qualquer tipo de custos, prazos ou empréstimos.
A participação na troca de livros está aberta a todos aqueles que estejam disponíveis para trocar livros das
suas coleções particulares por outros que ainda não tenham lido.
Os livros entregues para troca deverão estar em bom estado de conservação, considerando-se para o efeito
aqueles que se apresentem com o número completo de páginas e estejam em condições de reutilização
mediante verificação do seguinte:

a) Capa devidamente presa ao livro, sem rasgões e escritos ou rabiscos que impeçam a leitura de todos
os elementos informativos nela constante;

b) Livro sem sujidade e páginas riscadas a tinta ou lápis que impeçam a sua leitura integral;
c) Os cantos do livro não devem apresentar dobras ou vincos que indiciem a degradação do papel.
d) Os livros cedidos deverão ser, exclusivamente, originais, não sendo aceites para o efeito qualquer tipo
de reprodução.

e) Serão aceites livros de literatura portuguesa e estrangeira, para adultos e crianças, nomeadamente
romance, poesia, policial, contos, banda desenhada, entre outros.

f) Não serão aceites livros de carácter informativo do género técnico, didático e escolar.
g) Não existe limite mínimo, nem máximo de livros a trocar.

