Protocol gebruik Zuyd Bibliotheek Ligne
per 1 september 2020
ONLINE DIENSTVERLENING VIA BIBLIOTHEEK.ZUYD.NL
OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m vrijdag : 08.30 – 18.00 uur
AANMELDEN
Neem een toegangsitem (mandje). Als er geen item meer is vragen we je te wachten tot er weer
een beschikbaar is.
WAT IS ER MOGELIJK IN DE BIBLIOTHEEK?
• Inleveren van materialen via selfservice
• Uitzoeken en lenen van materialen
 Individueel studeren/werken op een werkplek (rekening houdend met 1,5 meter regel)
 Afhalen gereserveerde materialen
WAT IS ER NIET MOGELIJK IN DE BIBLIOTHEEK?
• Groepswerkplekken en studieruimten zijn niet beschikbaar
• Loungeplekken en plekken die geen werkplek zijn, zijn niet beschikbaar
BASISREGELS VOOR HET GEBRUIK VAN DE BIBLIOTHEEK
•
Houd je bezoek zo kort mogelijk
•
Maximaal 150 personen tegelijkertijd aanwezig
•
Houd minimaal 1,5 m afstand van anderen
•
Bij binnenkomst handen desinfecteren
•
Gebruik zoveel mogelijk de trap
•
Vóór gebruik van de (catalogus)computers en selfservice is het verplicht de handen te
desinfecteren
•
Pak alleen de boeken uit de kast die je daadwerkelijk gaat gebruiken
•
Zet zelf geen boeken terug in de kast maar geef ze af bij de balie
•
Houd je aan de aangegeven looprichting
•
Betalingen kunnen alleen contactloos met pinpas
•
Niet onnodig in- en uitlopen
RESERVEREN
Gebruik de online bibliotheekcatalogus om te zien wat je wil reserveren:
Stuur een e-mail naar bibliotheek.ligne@zuyd.nl en geef hierin aan:
• Je naam
• Je studentnummer
• Titel en auteur
• Soort materiaal (boek, tijdschrift e.d.)
• Plaatsingscode
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Belangrijk: De materialen die je via mail aanvraagt kun je terugvinden in de reserveringskast op de
begane grond.
Je krijgt een e-mail zodra de aangevraagde materialen voor je klaar staan.
VERLENGEN KAN ALLEEN ONLINE, SCHRIFTELIJK OF TELEFONISCH
CONTACT
De Ligne Bibliotheek is per mail te bereiken via:
bibliotheek.ligne@zuyd.nl en telefonisch op werkdagen tussen
10.00 en 16.00 via telefoonnummer: 046 - 4207020
.
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