Requisição antecipada de obras da Biblioteca de Arte
REGULAMENTO
Objetivo
O Serviço de Requisição Antecipada de obras da Biblioteca de Arte permite aos leitores
solicitar, com uma antecedência máxima de 24 horas, documentos do fundo corrente que
pretendam consultar durante o período das 17:00 às 19:00.
Destinatários e condições de acesso e utilização
Têm acesso ao serviço de Requisição Antecipada todos os leitores da Biblioteca de Arte que
possuam um cartão de leitor atualizado e um endereço de correio eletrónico ativo, e que não
possam deslocar-se à Biblioteca no período anterior às 17:00 horas do dia em que pretendem
realizar a consulta.
As obras solicitadas através deste serviço só poderão ser levantadas no balcão da sala de
leitura a partir das 17:00.
Documentos que podem ser requisitados antecipadamente
Todos os documentos que constituem o fundo corrente da Biblioteca de Arte podem ser
requisitados antecipadamente.
Estão excluídos da Requisição Antecipada os seguintes tipos de documentos:
. obras de referência em livre-acesso
. obras reservadas
. obras que se encontrem indisponíveis para consulta (exemplos: mau estado, em exposição, em
catalogação corrente)
. obras do fundo corrente que tenham sido previamente requisitadas por outro leitor para o
mesmo período de consulta
Total de documentos a requisitar antecipadamente
O leitor pode requisitar antecipadamente o número de obras que corresponde aos privilégios
atribuídos ao seu cartão de leitor.
Formulário de requisição
Para o efeito, deve ser preenchido o formulário Requisição Antecipada de Obras acessível
através da página gulbenkian.pt/biblioteca-arte da Biblioteca de Arte. Esse preenchimento
deve ser feito de acordo com as instruções e preenchendo todos os dados solicitados nos campos
marcados com *.
Deve ser preenchido um formulário para cada obra pretendida. Após cada envio o leitor
deverá aguardar por uma mensagem de confirmação da requisição.
As obras assim requisitadas manter-se-ão disponíveis até às 18:30 do dia para que foram
pedidas.

