Campus Tecnológico e Nuclear

Biblioteca
Regulamento de Funcionamento
O presente Regulamento contém as normas que regem e orientam o bom
funcionamento da Biblioteca do CTN.
Ficam sujeitos a este regulamento todos os Utilizadores da Biblioteca,
independentemente do seu vínculo ao CTN ou categoria.
Leitura de presença
1. O acesso à sala de leitura é livre.
2. Não é permitido fumar, comer ou beber em qualquer dos locais da Biblioteca.
3. Os utilizadores estão autorizados a servir-se da Biblioteca e, simultaneamente, de
outros materiais estranhos à mesma (objectos pessoais, cadernos, blocos de
apontamentos, etc.) desde que não prejudiquem o serviço de leitura.
4. Após a consulta, as obras deverão ser colocadas no carro disponibilizado na sala
para esse efeito. Os leitores não deverão arrumar as obras consultadas nas estantes.
5. Os utilizadores têm a possibilidade de fazer fotocópias em regime de auto-serviço.
Empréstimo
1. As publicações periódicas, enciclopédias, manuais, dicionários e outras obras de
referência devidamente assinaladas estão indisponíveis para empréstimo e só
poderão ser consultadas na Biblioteca.
2. As obras de interesse para determinados Serviços do CTN poderão ser requisitadas à
Biblioteca, e a sua conservação será da responsabilidade do serviço requisitante.
Deverão regressar à Biblioteca anualmente para a respectiva inventariação.
3. As restantes obras (livros e documentos) poderão ser requisitadas, bastando
preencher o “fantasma” inserido no seu interior e entregá-lo no balcão de
atendimento, no caso dos livros, ou mediante o preenchimento de uma requisição
disponibilizada no balcão de atendimento, no caso dos documentos.
4.

As obras não deverão estar mais de um mês fora da Biblioteca, sendo necessário
renovar a sua requisição, depois deste prazo, junto do responsável da Biblioteca.
Biblioteca do Conhecimento -

b-on

Poderá ser consultada a Biblioteca do Conhecimento (b-on) num dos
computadores existentes na Biblioteca e disponibilizados para esse efeito,
bastando introduzir o seu username e password.
Penalizações e devolução de publicações
Os utilizadores não se podem isentar da responsabilidade pela devolução, extravio
ou dano ao material da Biblioteca. Devem repor ou pagar o valor, em caso de
extravio ou dano ao material (rasuras, anotações, falta de páginas, etc.).
Nas ausências para férias ou missões prolongadas, os utilizadores deverão
devolver à Biblioteca as obras e documentos requisitados.

