C «ífa,

Freject* ic Régulcment* porá e. Biltli«tiaecfc Putlíea ás. ^lA&áe Ae
1^, -

Olinia, feit« pela C»ngrecaçãe ios Lentes

e> Cure» Juridice, e

enrlada a« C«Tern« em rirtuáe áe Artlc*

d« Leerete de 7 de

Lezemlsr» de 1830.

Capitule I«,

Da Bieli«tlaec». PudliCR llaeienai
Artij;» I»

HsTeré nesta Cidade hum» eass dcsia:naf'f pel» Gerernc para nella

4

ee estaloelecer a

Bileli etiieoa Publica mandada crear pelí Decrete

de 7 de Dezembre de 1830

Arti^e 2«

Sste ediílGi» terá inscripte ne frentespicie aliaPix» Aafi Araae Kaciahses--Bililietiieca Publica -- Anno de
•^•rtie* 3». .

Ueste estabelecimento hETerãe, alem de eutrae salas, e eabinetes,
c^ue forem necessárias, Sal» Publica de Leitura, Salees para as jíbtantes, ende derem estar cs Licres; huma sala interior para es
trabalhes particulares, do Blbliethecarié, e que eerrirá ae mesme
tempo de erchire; e huma outra á entrada de edifieie para ,se reee-

Iherem os sbjectea pertencentesás pessoas aámittidas, e empregadas,
Artige 4®

Na sala Puolics de Leitura estarãe semente as mèzas,. que ferem ne
cessárias, bsnces de encesto, eu cadeiras, tude decentemente arran
jado,.
Artise gfií

lies salões destinados pera as Estantes JaaTcrãe tão semente estas
cem os seus competentes licros, eu manuscriptes, arranjados pele

Bibliethecerie, secundo a ordem das matérias, oscaaks, ^ue fexem
necessárias, espanadores, e. outros utensílios,
Artiee 6®
«

V

Na sala interior destinada para a Bibliethecaris iiaTerâe também Es

tantes' com csxiíé, onde' se i,uardRrSe todos ss Offieies, recibos, e
mais documentas pertencentes aa eetabe;LeGlaiente , «.eza, cadeira, pa
ra a usa de Bibüathecario,

• •

2«

t

Artie® 7»

N« esila «estln&áí. para se tuaráareir. •& «sjectes áe tecas as |)es8Cas a.ÂmittlÂas, e empregaáa.e, estarac caliiáes nunereáes; e « Fcrtei.

re, á meéliàa que áe cada. inÜTlriUC fcr rece^bendc • elijectc Ike da

rá hum raunerc inscripto eni kuma pequena talica, ecrrespcndente a»
lugar de ce.Tside onde ficcu, cu fci pcst# • clijeeto, a fia que quanA» sahire^.possa'reconhecer • prcprietàric d» clijectc a elle entreâ

eue.

^

Capitulo 29.
Da Serviço da Bilaliotheca..
Artigo 89.

A Bislictheca estará todos os dias, aderta desde as noye horas da

manha atá aa meio dia, desde tres da tarde até as scia da noite,exceptc Düinini^os, Dias Santos de Guarda, e Di&s de Fesia Nacional de
Grande Galla, Nesta Repartição não ha Ferias.
Artigo 9».

Todos 08 cidadãos, e estrangeiros serão admittidos indistinctamente.
Artigo lü.

qualquer livro, ou manuscripto, que pedire:9,e se lhes
'.it*

'

fornecerá tinta, ê pennas pars. fazerem sees apontamentos,

11

Artiga II.

Eãs se poderá emprestar livro algum para fóra da Bibliotheca, excepto se for necessário par£ © ^urgo Jurídico; e neste caso o Bibli-

otheçario não ss dará sem Officio do -^irector do dito "^urso, exigin
do recilio de quem ss receber,para que com elle e o Offieia do dito
Director possa fazer a reclamação em seu devido tampo,e Justificarse quand© disso for increpa.do.
Artigo 12,

Tedos 88 que forem admittides, não poderão tirar livro algum das Sstantes, nem po-lo sem primeiro pedirem a qualquer dos Smpregados, e
ilmpreged® «e quem tiver receoido os intre^^rá, quando tenaa
acabado a sua leitura.^
Artigo I3,

. '

Gu.rd.r-3.......1., r.3p.it.,»Heuoi., ,a.oU..c.u3.s

3»

TCiB a huma tal casa, para • finí á que iie áestinaéa.
14.
«

Hinguem passará alem ia Sala Publica áe Leitura, sem expressa lieença do Eitoliotiiecarie, eu de quem fizer as suas vezes.
/rtige 15.

^«das as pessoas que quizerem ver e estcTcelecimento, • pederSo fazer

cem licença de Bibli otliecari e, eu de immediate na falta, eu iapedimente daquellej e neste aaze aerSe acompanhada-s per num dea Bspregades.
Artige 16.

^e rigeresamente prehileide a tedas ae pesseas admittidas, ou emprega

das, entrarem com instrumento de qualquer natureze que sejSo; • armas,

espa-^^^as, facas, cenas, ou tengallas,chapeos, capotes &,cujos ebjeeto!

ficarão depezitades na sala parr isso destinada segundo a disposição

do artigo 7® do Capitulo I® da mesma maneira, ninguém, seja empregadi
au E.dniittidc poderá trazer para dentro da Bioliot^eca, ou da Sala Pu

blica de Leitura livres de fora seos ou alheios, c quando os tragão
i

deverão observar o que se disse no artigo 7.9,ao contrario reputaree
h
he.Q do estabelecimento.

Capitulo 3*.

Los -Empregados, e obrigações particulares,
a cada hum delles.

Artigo 17

São Empregados da Bibliotheca Puolica líacional da Cldaáè<.áe Olinda.
Hum Bibliothecari© cem o ordenado annual de

Hum'Official Ajudante

idem

Hum Amanuense

n

Hum Porteiro

,

Lsus Guardas, cads hum

"

600§Ü00

" «

»

|50|000

n

h

h

500^000

h

"

»

2801^000

"

220^000

Lous Serventes,cada hum,

iden

I;OuO$OCO

■ Artigo 18,

0 Bibliothecarío he a autoridade Superior do estabelecimento,cwpete-lhe o total governo e a economia delle; dirige todos os trabar •

4t

lhes, faz teáas as tr&nsaçies que julf&r cenrenientes; ;pr«BeTe e fis
caliza tud® quanta a elle conTcm, e a exaeta edeervancia de tud,® quan
ta deteririne este Regularaent®, respende e da csntt annual da receita,

e despeza eent t relateria de estada da caza, e hum sathala^a dtb liTres ao Presidente da Pre-y-incia, afim que este pesss representar e que

far juBt® pela Repartição competente.
Artie® 19.

5

T®d®8 *6 -^mpre^ades d® estsdeleciment® estã® Bujeit®s, e «dedecem em
tud® relatiT® a® serviç® da Bidli^theca, a® Bidli®thecaria.
Artig® 20.

O Official Ajudante tera edrigaça® de fsrinar «a catlial®£®8; arranjar
®s lirros pel® syBteinR acima dit®; dar e receder ee lirres as pesseas
adrr-ittidas para serem pastos em seu lugar; responde c® Bidli «tlaecari®

pel® desempenho na® si dist®, mas de tud® quant® adem da p®lieia,ar
ranje,c oneerTaçãe,e guarda da Bidli®theca, lhe f®r p®r «lie mandad®.
Incmr.de .tü^ecm a® Official .Ajudante marcar as faltas d®s dias «u meies

dias,- que derem «s Slrapregados, em lidr® para iss» destiâad®,® qual de-

Terá ser rudricado pe"'o Bidli®tbecrrio, e faz as TCses deste quand®
p®r impediment®, «u ®utr® qual quer iB®tiT® just® nã® pessa comparecer,
Artig® 21.

O Manuense dere eecuparee especialmente na escripturaçS®,e relaçies
exteriores da Administraça®, e send® preciz® faz taradem as TCzea, e de
sempenha as «brigagies d® Official Ajudante, e he respensaTel p®r tu
do quanto pertence á sua occupaçã® a® Bidliothecari®
Artig® 22.

O porteiro tem a seu carg® adrir e fechar as portas prj.ncipae8 d® edi-

fiei® á h®ra e dias mareados n» artigo 8* d® Capitul® 2®, e todas as
Tezes que pel® Bidliothecari® lhe f®r determinad®; «uidar na limpeza
e aceio de tod® elle, f«rnecendo-lhe • Bidli®thecari® t®d®8 «e utensí

lios necessarits; relar na ^uarda d®s od^ectos a elle entfeguos na sa
la para elles destinada segund® & disptziçS® d® artig® 7® d® Capitul®
I®, e pel®8 quaes elle he rigorosamente responsarei, assim e®,'f.® p®r tu

do quant® diz respeit® é sua •ccupaça®.

f

5»

«

«

Artic® 23.

tem &■ seu earfi* reee'ber «b lirree áes aámittiá«s,

' Ob Guaráae

bb

entregar a» Official Ajuâante, e vigilantemente eulétreir. em que nenku.
• *

ma pessoa «iaB admittiáas leves com sigo lirroa, ou outros olij.ectos,
:^erte|ieentès ao Sstalieleoimento, nem Asntro do Sstaoelecimento os áes.

0%

truão; ou deteriorem; nem tire, ou reponhSe nas estantes livro, oü li.

■'

vros alguns; e em cass 'de desputa ou rumor terá o euidado de impor ii.

tr:

lencio, ou faaer saMr os perturliadorea, jratieando tudo «ora prudên
cia, e civilidade.
Artigo 24.

Ob Serventes são oirigados a varre», e vasculhar as salas, limpar e

espanar os livros, estantes, e^danças, è fazer todo o mais serviço in
terne, e externo do estabelecimento que lhes for mandado pelo Bibli»
•theoario, Official Ajudante e Ajranuense a quem são responsáveis.

t'
i

I

'

•

Artigo 25.

.

T V

• A Junta da Fazenda fica autnorisajâa a pagar as despezas miúdas que
lhe forem requisitadas em conta assignada pelo Bibliotheeario.
- 4

*

C

apitulo 49.

Das" obrigações Geraes.

■%

Artigo 26.
. • V

r .

j

Todos os Smptegados devem co;fiperecer na Bibliotheea as heras e dias
,

vf;

.

marcados no artigo 8t do Capitulo 2».
Artigo 27.

.

j ^

dias ern que estiver fechada a Bibliotheea, se for necessário que
■*

I'- ' !

algum Bmpregada compareça para guarda do estaoeleeimentq, ou-qualquer
trabalho, o Bitfliothecaria ordenará o que melhor convier.

*

J»?
»•

V">V

•
■ * '•^■0^*'>.

■

V'

,

Artigo 28.

ih nenhum delles he permittido faltar, ,nem mesmo sahir do estabeleci-' .

*/

• •

mento para fora, em quanto estivei aberto, sem licença do Eibiotneca-

•

'

.

■

'

.

.

.

de nuem suas vezes fizer, quando porém, por doença ou por oui

V

cr

68.

tr# qualquer «^stacule, nae paderea cáraparecer, sera# •"•rigadae a darlhe parte, declarande-lhe expreasaaent# • iapediáent#, c nãa • fazenda
a Bidliatheearia dará parte aa Garerna desta a^iissaa.

Arti&a 29.

Tadas as Empregadas sa® respansayeis a® Bi aliatheoaria pela euaprlMenta de suas atari^açies.
Ártica 30.

5

Teda a -""mpregade heglisente nas suas adrigafes será reprehendida pe3 a

BiTali athecaria, e canhecenda elle que algum Empregada he incapaz de prehencger as" suas oTarigaçêes participará a® Garerna da PraTincia, a qual
pela Repartiq® campetente dará parte aa íjaTerna.
Artiga 31.

Tadas as Empregadas que sem ra atiT# justo deixarem de eamparecer nas di

I

as e_ as iisras, marcadas na artiga 89 de capitula 2® perderaa dos seus
ardenados, ou gratificaçaes á quata correspondente ac dia, ou parte da
dia, que fsJ.tare.Ti tenda adrigaçâá: deverão Tage que paderem saair.apre-

sentar-se na Bi eliatheca; par que, canstanda que sahem, e nãa sarr.pare-

•í*

ê

cem, ser-Uaes-kã® apantades os dias, cerTia. faltas.

I

Artiga 32.

O Bidliathecario remetterá afficialaente a Junta ds Fazenda huma Lista

geral de tadas Empregados da Bidliatheca, que tem ou íiãa cumprida caa
as suas ahrigsçães, afim de paderem receder as seus ordenadas na Estaçãa carapeteTite.
Sstá cenfarme. Secretaria ds Cursa Juridica aita de Qutulara de

I85_I. Jelippe Jansen de Castra Alauquerque.--S eeretaria da dita '^ursa-.

Lourança Jasé Ri'aeira--Ja£a Jasé de Maura lía4,alhtes--Antoni a Jasé CaelA
Marcas '^tanio de Arauja Aiirea--Pedr« Francisco de Paula Cavalcante e

Alauquerque--Felippe Jansen je Castro Alliuquerque--SBtá eaniarme-Luiz Joaquim dos Santos yifípC.'l>4- ■
•H^
/—»
Conforme.
Vicente ■'■koj.as Pires de Figuored# Camarge,
Seeretario ia

Pravincia,

