Compres i subscripcions

COMPRES I SUBSCRIPCIONS
-

En què consisteix

-

Qui el pot utilitzar

-

Com podeu fer-nos arribar les vostres peticions

-

Com podeu consultar les noves adquisicions arribades a la Biblioteca

En què consisteix
La Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya és l’encarregada de dur a terme l’adquisició i/o la
subscripció, el tractament, la preservació i la difusió del fons bibliogràfic que els professionals del
sector públic de salut requereixen per desenvolupar el seu treball o la seva recerca.
Aquest servei us permet fer arribar a la Biblioteca els vostres suggeriments per a possibles
adquisicions de documents per actualitzar i/o ampliar el fons bibliogràfic. Per tant, podeu:

-

Recomanar llibres que creieu que la biblioteca hauria de tenir en els seus fons. En aquest
cas, la Biblioteca valorarà la seva adquisició.

-

Sol·licitar que la Biblioteca compri o subscrigui algun document i/o revista que considereu
que és imprescindible per a la vostra feina. Cal tramitar la petició amb el vist i plau del
vostre cap de servei, d’aquests documents es prioritzarà la compra.

La Biblioteca es compromet a:
-

Estudiar les vostres sol·licituds i enviar un avís de recepció de la petició en un termini màxim
de dos dies laborables.

-

Adquirir el material, una vegada valorada la vostra sol·licitud.

-

Quan el material bibliogràfic que heu demanat estigui disponible a la Biblioteca s’enviarà un
avís d’arribada.
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Qui el pot utilitzar
Tot el personal adscrit al Departament de Salut i CatSalut.

Com podeu fer-nos arribar les vostres sol·licituds i/o suggeriments
Cal tenir en compte que les peticions han de ser de documents que tractin temàtiques
relacionades amb el fons documental de la Biblioteca i/o relacionades amb la vostra feina al
Departament o CatSalut.
Mitjançant el formulari que trobareu disponible al servei de Compra i/o subscripció de fons
bibliogràfic de la web:

https://s1.salut.extranet.gencat.cat/llocs/Biblioteca/CAT/Serveis/Pagines/compra-i-o-subscripcio-de-fonsbibliografic.aspx
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Recordeu que si sol·liciteu la compra o subscripció d’un recurs que és imprescindible per la
vostra feina, cal tramitar la petició amb el vist i plau del vostre cap de servei, d’aquests
documents es prioritzarà la compra.
En aquest cas, feu una impressió, la petició que ens envieu des del formulari de
proposta de compra o subscripció de fons bibliogràfic, i ens la feu arribar a la Biblioteca
amb el vist i plau del vostre cap.
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