Serviciul Împrumut la domiciliu

Utilizatorii Bibliotecii ASE pot solicita publicații pentru împrumut la domiciliu autentificându-se în
sistemul integrat de bibliotecă TinRead (cu user și parolă cont IDM) la adresa web
http://opac.biblioteca.ase.ro/opac/. Se urmează calea: Intră în cont/Mesaje/Formulare online/Solicită
împrumut.
Utilizatorii pot împrumuta la domiciliu cel mult 3 publicații simultan.
Publicațiile destinate împrumutului la domiciliu sunt marcate în
catalogul online cu indicativele ITZ, ITS, ITL, ITM (clasă unitate) iar
statutul publicației trebuie să fie „la raft”.
Fac excepție de la împrumut la domiciliu documentele prevăzute la art.
64 lit. g din Regulamentul de funcționare și organizare a Bibliotecii
ASE (ex. publicații unicat, publicații periodice, teze de doctorat,
publicații destinate consultării la sală etc.).
După ce identificați în catalogul online publicația completați
formularul Solicită împrumut, în care trebuie să includeți datele de
identificare ale cărților (autor, titlu, editură, an și cotă) sau link-ul
înregistrării din catalogul online.
Pentru extinderea serviciului împrumut la domiciliu vor fi incluse în circulație și volume disponibile în
bibliotecile filiale (ex. Cibernetică, Belvedere).
După primirea unui mesaj de confirmare privind disponibilitatea titlurilor cerute conform criterii precizate
mai sus, veți putea ridica publicațiile a doua zi (program: luni-joi: 9.00-15.00, vineri: 9.00-13.00).
Cărţile se vor ridica personal de la sediul central al Bibliotecii ASE, clădirea Ion N. Angelescu (str. Căderea
Bastiliei nr. 2-10), parter (intrarea studenților). Accesul publicului în incinta universității este condiţionat
de purtarea măştii de protecţie, de respectarea regulilor de distanţare fizică şi de acordul vizitatorului privind
măsurarea temperaturii corporale conform prevederilor legale.
Posibilitatea de prelungire a împrumutului se suspendă pentru a înlesni accesul la publicații a cât mai multor
utilizatori.
După restituire, publicațiile se depun într-un loc special pentru a fi introduse în
perioada de carantină a documentelor conform prevederilor în vigoare.
Preluarea-restituirea publicațiilor se face cu respectarea tuturor normelor impuse
de situația epidemiologică actuală.
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