Audiovisual e Multimédia

ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOAQUIM DE CARVALHO, FIGUEIRA DA FOZ

Este espaço tem à disposição dos leitores diversos

BIBLIOTECA ESCOLAR

documentos audiovisuais (filmes, música, documentários, entre outros) para visionamento e audição
local.

Tecnologias de Informação e Comunicação
Os utilizadores da biblioteca podem usar os equipamentos informáticos existentes nos vários núcleos e
pontos de acesso da Biblioteca. Encontram-se disponíveis programas informáticos, acesso à Internet,

Serviços
da Biblioteca

utilização de correio eletrónico, computadores multimédia, impressoras, scanner e gravadores de CDROM.

Serviços Técnicos
Serviços de Apoio ao Utilizador
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Serviços da Biblioteca Escolar
SERVIÇOS TÉCNICOS

SERVIÇOS DE APOIO AO UTILIZADOR

Organização e Gestão

Serviço de Referência
O serviço de referência orienta o utilizador nos serviços presta-

Conjunto de medidas e operações que visam a aplicação de técnicas e práticas biblioteconómicas, com
o fim de tornar mais eficiente a criação, manutenção, uso e avaliação dos documentos da Biblioteca.
Automatização e Controlo Informático
Operação que utiliza equipamento automático de
processamento de dados de forma a aumentar a eficácia dos seus sistemas e serviços.
Aquisição de Publicações
Permite aumentar e atualizar o fundo documental da
biblioteca em função dos seus objetivos, por oferta
ou compra.
Serviço de Normalização e Tratamento Documental
Elabora a política de tratamento documental e procede ao tratamento de um item de acordo com o
circuito do documento.
Produção/Difusão da informação
Processo de distribuir ou enviar a informação aos
utilizadores da biblioteca através de diferentes meios.

dos pela biblioteca, tendo em conta as necessidades de informação de cada utilizador.
Ao Serviço de Referência compete:

Serviço de Informação e de Referência
Bibliográfica
Este serviço apoia os utilizadores orientando—os na seleção das fontes de informação
mais adequadas.
Recebe sugestões e pedidos de aquisição bibliográfica.

Orientar o utilizador no uso da biblioteca e no aproveitamento
dos seus recursos;
Orientar o utilizador nas consultas.
Catálogo
O catálogo é uma lista de documentos, em diferentes suportes,
confinada às existências da biblioteca, cujo objetivo é funcio-

Difusão da Informação
A difusão da informação é um processo ativo
de disseminar a informação documental, divulgar os serviços, os recursos e as atividades
da biblioteca.

nar como uma chave de acesso para o fundo documental.
O utilizador pode aceder ao catálogo através da base de dados
local ou através da Internet.
Leitura
- Presencial
Os utilizadores podem consultar na Biblioteca os seguintes
documentos: monografias , publicações periódicas, obras de
referência e teses.
A consulta dos documentos pertencentes à coleção de reservados deve ser autorizada pelo professor bibliotecário ou pelo
Órgão de Administração e Gestão da Escola.
- Domiciliária
Os utilizadores podem requisitar documentos para leitura em
espaços não pertencentes à BE, de acordo com o regimento
interno. Este serviço efetua-se na zona de atendimento da biblioteca.

Extensão Cultural
A Extensão Cultural assegura atividades de
índole científica e de âmbito cultural, nomeadamente exposições, sessões de formação,
conferências, etc.
Formação de Utilizador
A formação de utilizadores destina-se a otimizar os recursos disponíveis na Biblioteca e a
desenvolver competências ao nível das literacias.

