On és troba el que cerco al catàleg?
Estat

La Ubicació et diu
en quina biblioteca
està el que cerques.

La Localització és el número que
porta a l’etiqueta cada document.
Pren nota per poder-lo trobar a les
prestatgeries. Si indica algun
magatzem, arxiu, compacte o
ubicació que desconeixes adreça’t
al personal dels taulells de préstec.

L’Estat t’indica la
disponibilitat del
document.

Denominació

Què significa

BAIXA

Material retirat del fons. No el pots consultar.

BUSCANT-SE

Material no disponible temporalment. No el pots consultar.

CONSULTA A SALA

No te’l pots endur en préstec, només el pots consultar dins el
recinte del CRAI o biblioteca. No pots fer-ne reserves, els has de
consultar directament a la biblioteca d’origen (Ubicació).

CONSULTA SOTA
PETICIÓ

DISPONIBLE

Material que es troba en un magatzem extern a la URV (GEPA).
El pots obtenir demanant-lo a través de PI (Préstec
interbibliotecari).
El trobaràs a les prestatgeries de la biblioteca corresponent
(Ubicació). Pots reservar-lo i demanar que te’l portin a la teva
biblioteca. Quan arriba reps un correu d’avís. Un cop el tinguis en
préstec el pots renovar sempre que no tingui cap reserva d’un
altre usuari.

EN PROCÉS DE
COMPRA

Material no disponible. En procés d’adquisició per incorporar-se al
fons bibliogràfic.

ENQUADERNANT-SE

Material no disponible temporalment. En procés d’enquadernació.

EN TRÀNSIT

No el pots consultar encara. És fora de la biblioteca (en camí cap
a un altre centre de la URV, que l’ha sol·licitat o de retorn a la
seva Ubicació habitual). Pots fer-ne una reserva i demanar que
te’l portin a la teva biblioteca. Quan arriba reps un correu d’avís.

FORA DE LA URV

No el pots consultar encara. És fora de la biblioteca, de camí cap
a un altre centre, extern a la URV, que l’ha sol·licitat o de retorn
a la seva Ubicació dins la URV. Pots fer-ne una reserva.

NO DISPONIBLE

S’ha retirat del fons. No el pots consultar temporalment.

RESERVAT

RETARD LLARG

VENÇ EL
xx-xx-xx (una data)

Llibre reservat per un o diversos usuaris, propis o externs a la
URV. El pots reservar tot i que cal comprovar quantes reserves
té. Si en són masses no és gaire recomanable ja que el temps
d’espera pot esdevenir llarg.
Llibre que ha vençut el termini de préstec. L’usuari ja no pot
renovar-lo. Es pot reservar tot i que l’espera per obtenir-lo anirà
en funció de quan es retorni. Si vols reservar llibres amb aquest
estat adreça’t al personal dels taulells de préstec per tal que
puguin agilitzar la devolució.
Indica que està prestat i et diu quin dia es retorna. Pots
reservar-lo i demanar que te’l portin a la teva biblioteca. Quan
arriba reps un correu d’avís.

