Sistema de arrumação das estantes

Guião do utilizador
BE ESPAA

Classificação Decimal Universal (CDU)
Cor

Classe
CDU

Área temática

0

Generalidades

1

Filosofia. Psicologia

2

Religião. Teologia

3

Ciências Sociais

5

Matemática. Ciências Naturais

6

Ciências Aplicadas. Medicina. Tecnologia

7

Arte

8

Língua. Linguística. Literatura

9

Geografia. Biografia. História

Horário
2.ª a 6.ª feira
8h 25 min — 17 h 30 min

2017 / 2018

Regulamento Interno (Normas e Procedimentos)
O regulamento da BE (Normas e Procedimentos)
encontra-se ao dispor de todos os utilizados no
balcão da biblioteca, na Página Web da ESPAA e
em bepoeta.blogspot.com

Áreas funcionais:
Atendimento;
Leitura;
Lúdica - Vídeo e áudio;

Objectos Pessoais:

Blogue da Biblioteca:

As mochilas devem ser colocadas nos cacifos junto ao balcão de atendimento. Leva apenas o que necessitas para
estudar ou pesquisar.

Blogue online

Pesquisa no Catálogo online:
Os utilizadores podem pesquisar os nossos fundos documentais através do catálogo online disponível em
www.espaa.pt →Serviços→Biblioteca→Catálogo.

Administrativa.

Fazer sempre requisição dos documentos
que pretende levar para fora da biblioteca;

Serviços:

Reservas

Leitura;
Visionamento de filmes;
Empréstimos;
Acompanhamento na pesquisa;
Trabalho informático;
Impressões;
Fotocópias;
Trabalho individual;
Trabalho de grupo;
Lazer.

Identificar-se com o cartão da escola/ leitor
conforme o descrito nos Requisitos dos Utilizadores;
Registar-se no balcão de atendimento sempre que pretende utilizar os computadores;

Centro de Aprendizagem;

Pesquisa em diversos suportes;

actualização de todas
as novidades, actividades, serviços,
sugestões .

Alguns deveres dos Utilizadores

Computadores com acesso à internet;

Serviço de Referência;

bepoeta.blogspot.com
com

Zelar pela conservação do material da biblioteca;
Comer e beber apenas fora da biblioteca;

Documentos para sala de leitura;
Documentos audiovisuais quando destinados a
empréstimos domiciliários;
Dicionários e enciclopédias (unicamente para utilização em sala de aula).

Colocar os livros no carrinho depois de os
consultar;
Usar o telemóvel apenas no exterior da
biblioteca ;
Contribuir para as condições de trabalho dos
outros utilizadores;
Cumprir as instruções dadas por funcionários
e professores;
Respeitar o horário de funcionamento da
biblioteca.

