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BIBLIOTECA
Serviço “OFERTAS DA BIBLIOTECA”

Criação do serviço: Fevereiro 2010 (Reformulado a 29 de Abril de 2011)
Descrição: O serviço “ofertas da biblioteca” é um serviço prestado pela
Biblioteca da BAD.
Este serviço disponibiliza ao público, revistas, monografias, etc., que
estejam desactualizadas (abate no fundo documental da biblioteca), das
quais exista mais do que 1 exemplar, e/ou que não podem ser incorporadas
na colecção da Biblioteca por serem desadequados ao perfil temático da
mesma.
Objectivo: Optimizar a relação entre o espaço físico disponível para a
Biblioteca e a gestão da colecção. Prestar um serviço de ofertas aos
associados da BAD e aos utilizadores da Biblioteca, com base nessa
optimização.
Organização: Selecção mensal de 20 títulos, no máximo, destinados ao
serviço “ofertas da biblioteca”.
A técnica responsável pelo serviço criará uma lista mensal dos títulos para
oferta, obedecendo à norma NP 405-1 (Referências bibliográficas), que será
divulgada por meios electrónicos e procederá à gestão das reservas das
obras, atribuindo a cada pedido os documentos solicitados que estejam
disponíveis.
Funcionamento: Os pedidos de reserva dos Associados e/ou utilizadores
podem ser efectuados por e-mail, telefone ou presencialmente, a partir do
momento em que é divulgada a lista de documentos a oferecer.
A resposta aos pedidos será feita pela ordem de chegada dos mesmos à
BAD, quer por e-mail, telefone ou presencial.
Os documentos (livros, revistas, etc…) atribuídos a cada pedido podem ser
levantados presencialmente pelos utilizadores, no horário da Biblioteca
(13h00-19h00), de forma gratuita ou enviados pelo correio, sendo que
neste caso os utilizadores deverão suportar o custo dos portes de correio
inerentes ao envio dos documentos que lhe foram atribuídos.
Periodicidade: Mensal - na primeira terça-feira de cada mês (excepto
feriados, férias, etc.),
Horário de resposta aos pedidos e levantamento presencial: no
horário da Biblioteca (13h00-19h00).
Divulgação: Através dos seguintes meios de comunicação:
• Na página Web da BAD (destaque + página Web da Biblioteca)
www.bad.pt
• No Notícia BAD - http://www.bad.pt/noticia/
• Por e-mail para todos os associados da BAD com quotas em dia

