Serveis

Condicions generals
L’horari del préstec i les reserves de les sales és el mateix que la biblioteca, de 8:30 a
20:30 h.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Per poder reservar aquestes sales, els usuaris hauran de disposar del carnet
de préstec UAB vigent i sense cap tipus de bloqueig.
S’ha de formalitzar el préstec demanant les claus al taulell de préstec.
Finalitzat el període de préstec, l’usuari ha de tancar la sala i retornar la clau
al taulell.
Les reserves d’aquestes sales s’han de fer amb 24 hores d’antelació.
Les sales es poden reservar en fraccions de 10 minuts amb un màxim de 2
hores.
La persona que reserva la sala és qui es fa responsable del seu ús.
La Biblioteca no es fa responsable del material o pertinences deixats a les
sales de treball durant el seu ús.
Les sales de la planta 0 estan equipades amb ordinador.
La sala 7 està equipada amb un projector, demaneu els comandaments al
taulell de préstec.

Les normes d’ús de les sales de treball de la Biblioteca de Veterinària queden
regulades per les Condicions generals d’ús i de préstec de les sales de treball en grup
de les biblioteques de la UAB i pel Reglament del Servei de Biblioteques.
Contacta amb nosaltres!
https://twitter.com/BibVetUAB
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Biblioteca de Veterinària,
com reservar les sales de treball
1.

Feu clic a Espais d’estudi i treball de la pàgina principal del Web del Servei
de Biblioteques www.uab.cat/biblioteques/

2. Seleccioneu la biblioteca, i les característiques de l’espai que voleu reservar

Biblioteca de Veterinària – Com reservar les sales de treball

3. Entre els resultats obtinguts, escolliu l’espai que vulgueu reservar

5. Per fer una reserva, seleccioneu la data i l’hora d’inici i després feu Enviar. Podeu
consultar els dies i hores disponibles accedint a Veure calendari per hores. Els dies en
verd indiquen que hi ha hores disponibles.

6. Si hi ha més d’una sala reservable, seleccioneu la que més us interessi. Fixeu-vos
que el quadre de sota informa de l’hora d’inici de la reserva. Premeu Enviar.

Cliqueu Reserva

4. Identifiqueu-vos a El meu compte (NIU i paraula de pas) i cliqueu el botó Enviar.

7. Si la reserva s'ha fet correctament, mostrarà una pantalla de confirmació i les
reserves actuals de la sala (si la reserva no fos possible ho indicarà amb un missatge).
Després feu Ok.

Podeu comprovar les reserves vigents o cancel·lar-les des de El meu compte.

