Protocol gebruik Bibliotheek Toneelacademie
per 1 september 2020
ONLINE DIENSTVERLENING VIA BIBLIOTHEEK.ZUYD.NL

OPENINGSTIJDEN
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

10.00 – 13.00
gesloten (wel digitaal bereikbaar)
gesloten (wel digitaal bereikbaar)
10.00 – 13.00
gesloten (wel digitaal bereikbaar)

CONTACT
-

De bibliotheek van de Toneelacademie is per mail te bereiken via:
bibliotheek.tam@zuyd.nl
telefonisch op maandag en donderdag tussen 10.00 en 13.00
via telefoonnummer: +31 (0)43 - 346 63 03

WAT IS ER MOGELIJK IN DE BIBLIOTHEEK TIJDENS DE OPENINGSTIJDEN
-

Uitzoeken en lenen van materialen
Ophalen van gereserveerde en aangevraagde materialen
Inleveren van materialen

WAT IS ER NIET MOGELIJK IN DE BIBLIOTHEEK
-

inleveren van materialen in de bibliotheek buiten de openingstijden. Dit kan in de inleverbox
Ophalen van gereserveerde en aangevraagde materialen buiten de openingstijden. Dit kan
alleen na afspraak bij de receptie
Kopiëren, scannen en printen
(Groeps)werkplekken gebruiken

BASISREGELS VOOR HET GEBRUIK VAN DE BIBLIOTHEEK
-

Maximaal 2 personen tegelijkertijd aanwezig
Bij binnenkomst handen desinfecteren
Bij binnenkomst melden bij de balie
Houd minimaal 1,5 m afstand van anderen
Vóór gebruik van de (catalogus)computers en zelfservice is het verplicht de handen te
desinfecteren
Alle materialen die je uit de kast haalt en niet wil lenen op de boekenwagen zetten, dus niet
terug in de kast
Houd je aan de aangegeven looprichting
Betalingen kunnen alleen contactloos met pinpas
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LENEN, RESERVEREN, AANVRAGEN EN TERUGBRENGEN VAN MATERIALEN
LENEN EN AANVRAGEN
-

-

Gebruik de online bibliotheekcatalogus om te zien wat je wil lenen of aanvragen:
URL = https://vufind.cipal.be/zuyd/?lng=nl
Stuur een e-mail naar bibliotheek.tam@zuyd.nl en geef hierin aan:
o Je naam
o Je studentnummer
o Titel en auteur van het materiaal
o Soort materiaal (boek, tijdschrift e.d.)
o Plaatsingscode
Belangrijk:
De materialen die je via mail aanvraagt kun je tijdens openingstijden ophalen in de
bibliotheek
Je krijgt een e-mail zodra de aangevraagde materialen voor je klaar liggen.

RESERVEREN
-

-

Gebruik de online bibliotheekcatalogus om te zien wat je wil reserveren:
URL = https://vufind.cipal.be/zuyd/?lng=nl
Belangrijk:
De materialen die je via de website reserveert tijdens openingstijden ophalen in de
bibliotheek
Je krijgt een e-mail zodra de aangevraagde materialen voor je klaar liggen.

INLEVEREN
-

Dit kan tijdens de openingstijden in de bibliotheek.
Buiten de openingstijden is er een inleverbox waar de materialen ingelegd kunnen worden

VERLENGEN
-

Dit kan tijdens de openingsuren in de bibliotheek
Online via de website van de bibliotheek: bibliotheek.zuyd.nl
Schriftelijk via e-mail
Telefonisch tijdens de openingstijden: +31 (0)43 - 346 63 03
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