Equipamentos
Sala de Leitura
Sala de Publicações Periódicas
Zona de Leitura de Lazer
Computadores

Contactos
Biblioteca

Escola Superior Agrária ou
Escola Superior de Artes Aplicadas
Quinta de N. Sr.ª de Mércules
6001 – 909 CASTELO BRANCO

Biblioteca ESACB/ESART

biblioteca. esa@ipcb.pt
biblioteca.esart@ipcb.pt
http://biblioteca.esa.ipcb.pt

Zona Wireless
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• Falar em voz alta;
• Comer e beber;
• Causar danos nos documentos;
• Causar danos nos equipamentos;
• Perturbar o funcionamento do serviço;
• Perturbar os outros utilizadores:
• Utilizar telemóvel.

Guia
Utilizador
do

2011

Guia do Utilizador
Biblioteca – Caracterização

Horário

A Biblioteca da ESACB/ESART é uma Biblioteca de estabelecimento de Ensino Superior,
cujo fundo documental está especialmente
vocacionado para as áreas de formação ministradas pelas Escolas Superiores Agrária e de
Artes Aplicadas.

Períodos lectivos (ao público)
Segunda a sexta – 09:00h-18:15h
Sábado –
10:00h-12:00h
Períodos de férias lectivas (ao público)

Funcionamento
Serviços ao Utilizador
• Atendimento e informações
		
Domiciliário
• Empréstimo Leitura de presença
		
Interbibliotecas
		
Por uma noite
• Consulta
• Duplicação/digitalização

Utilizadores

• Formação de utilizadores

Utilizadores internos – Estudantes, Docentes
e Não Docentes pertencentes ao IPCB.

• Pesquisa de informação

• Reserva de documentos
• Apoio genérico ao utilizador

Utilizadores externos – Comunidade em geral.

Perfil
de Utilizador

dias
de emprés.

N.º
de docum.

60

10

Estudantes
e não docentes

5

3

Empréstimo
Interbibliotecas

15

3

Docentes

Segunda a sexta – 09:00h-12:30h
		
14:00h-17:15h		

A Biblioteca funciona em regime de Livre
Acesso às Estantes e está aberta ao público
em geral, para efeito de consulta.
O funcionamento da biblioteca rege-se pelo
disposto no “Regulamento para a Utilização
das Bibliotecas do IPCB“ e pelos restantes regulamentos e normas específicas aplicáveis.
Para aceder ao Empréstimo de documentos é
necessário possuir Cartão de Leitor válido. O
cartão é fornecido, pela Biblioteca aos Utilizadores Internos.

Prazos para empréstimo
de documentos

• Acesso à internet

Recursos
Na biblioteca
•
•
•
•
•

Documentos de tipo monográfico
Revistas técnicas e científicas
Documentos multimédia
Material cartográfico
Normas (Nacionais e Internacionais)

Online
• Base de dados interna
• Repositório Científico do IPCB
• b-ON - Acesso a conteúdos de
natureza científica
• Myilibrary – e-books
•…

