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Doação de Pessoa Física
Para recebimento de doação de pessoa física é necessário, por parte do doador, um envio a priori da listagem
com os títulos disponíveis. Caso o acervo seja muito numeroso, como no caso de coleções particulares de
pessoas relevantes ao mundo artístico, será considerada uma visita ao local onde está acondicionado, a fim de
que seja analisado pessoalmente. Após este procedimento, serão selecionadas as publicações inéditas ao
acervo que estejam dentro dos seguintes campos de interesse:
Catálogos e livros de artistas internacionais com produção a partir do início do século XX;
Catálogos e livros de artistas nacionais com produção a partir do início do século XX;
Livros de História da Arte;
Livros de Teoria da Arte;
Livros de Crítica de Arte;
Livros de Filosofia da Arte;
Livros de Antropologia da Arte;
Livros de Sociologia da Arte;
Livros de teoria e prática de linguagens artísticas contempladas nos cursos da EAV;
Livros de práticas curatoriais;
Livros infantis ou infanto-juvenis sobre artistas plásticos ou artes visuais;
 Obras de referência (atlas, enciclopédias, dicionários) de artes visuais publicadas a partir de década de 1970;
Vídeos (formato DVD ou digital), abrangendo os seguintes temas: documentários sobre artistas,
documentários sobre artes visuais, videoarte e videoperformance.
Periódicos relacionados a artes visuais modernas ou contemporâneas, cuja coleção esteja completa ou com
mais de 50% do total de exemplares até a presente data, ou que a biblioteca já possua números em seu acervo.
Folders, convites e cartazes não são aceitos por falta de espaço físico e mobiliário para acondicioná-los de
forma adequada.
A Biblioteca recebe doações de duplicatas apenas caso possua somente 1 (um) exemplar do título em seu
acervo ou os exemplares disponíveis estejam dentro dos critérios de substituição.
Será levado em consideração também o aspecto físico dos itens: a Biblioteca não receberá publicações que
necessitem de grandes reparos, exceto em caso de raridade e/ou muita procura de usuários.
As doações recebidas que passarem, futuramente, pela avaliação do acervo e não atenderem mais aos
propósitos da Biblioteca, serão oferecidas e doadas a outras instituições com objetivos afins ou aos alunos da
EAV.
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