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ESPAÇO
ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA
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•
•

COMO ENCONTRAR LIVROS
COMO ENCONTRAR REVISTAS
POSTO DE ACESSO

SERVIÇOS
•
•
•
•

NÃO FIQUE À
PORTA…

CONSULTA DE BASES DE DADOS
CONSULTA LOCAL
EMPRÉSTIMO DOMICILIÁRIO
SERVIÇO DE REFERÊNCIA

PESSOAS:
A Equipa:
Maria Iria Bastos Pinto
iria@ipcb.pt
Joaquim Batista dos Santos
batista@ipcb.pt

Horário de funcionamento:
De Segunda a Sexta Feira
Das 9:30h às 12:30h
e das
14:00h às 18:00h

MORADA
Endereço: Palacete das Palmeira Largo do
Município
6060-143 Idanha-a-Nova

CONTACTOS
Tel: 277 200 220 :
Fax: 277 202 667
Correio eletrónico: biblioteca.esg@ipcb.pt

DESCUBRA A SUA
BIBLIOTECA !
ESPAÇO SERVIÇOS E PESSOAS

Investir em conhecimento rende
sempre melhores juros !

Agora que entrou...
seja bem vindo !
O ESPAÇO

OS SERVIÇOS

A Biblioteca da Escola Superior de Gestão
situa-se no bloco B. É um espaço aberto com
várias valências.

ACESSO AO CATÁLOGO DA BIBLIOTECA:

- A sala está equipada com mesas para leitura
e estudo de livre utilização.
- As estantes em regime de livre acesso contêm os livros disponíveis. Todas as prateleiras
estão identificadas com o assunto que contêm.
Temos:
um espaço dedicado à consulta de novidades:
os últimos números das revistas recebidas
podem ser aqui consultadas.
-Dois computadores para utilização dos alunos. Estes postos destinam-se a pesquisa bibliográfica.
Na zona reservada para consulta de revistas,
pode encontrá-las organizadas por assunto.
...temos também
Enciclopédias, dicionários e documentos audiovisuais, devidamente organizados, para
facilitar a sua consulta.

Para saber os livros que existem na biblioteca consulte o nosso catálogo bibliográfico em : http://
biblio.ipcb.pt/
Através deste link pode consultar os catálogos das
outras bibliotecas do Instituto Politécnico de Castelo Branco.
ACESSO À B-ON:

A B-ON é uma plataforma subscrita pelo IPCB que
dá acesso ao conteúdo de várias bases de dados de
editores que disponibilizam essencialmente artigos
de revistas em texto integral. Acessível em: http://
www.b-on.pt/
ACESSO À MYLIBRARY:

Plataforma subscrita pelo IPCB que disponibiliza
livros em texto integral. Acessível em: http://
lib.myilibrary.com/home.asp

REPOSITÓRIO CIENTFíCO DE ACESSO ABERTO DE
PORTUGAL (RECAAP)

A partir deste endereço http://www.rcaap.pt
pode pesquisar a produção cientifica realizada no
IPCB, em Universidades, noutros Institutos Politécnicos e noutras entidades de investigação portuguesas.

OS SERVIÇOS
1. - SERVIÇO DE EMPRESTIMO:
1.1 – Empréstimo domiciliário:
Permite que os utilizadores inscritos na biblioteca levem livros para casa num total de 3 documentos e por 5 dias úteis no caso de serem alunos.
1.2 - Consulta local
Permite a consulta de documentos nomeadamente os livros que estão interditos ao empréstimo domiciliário.
SERVIÇO DE REFERÊNCIA
Sempre que seja necessária ajuda na obtenção
de informação recorra aos serviços da biblioteca
ou contacte-nos por telefone ou E-mail dizendo
o que necessita.: refira títulos autores ou assuntos .

Estamos disponíveis para ajudar !

A biblioteca presta esclarecimentos sobre os recursos acima descritos.
Para mais Informações
aceda à página da biblioteca

Informe-se, Esteja Atento!

Sugerimos que consulte o regulamento
da biblioteca.

