
 

GUÍA DE USO 

SERVIZOS 

 Consulta e lectura en sala 

 Préstamo a domicilio 

 Préstamo interbibliotecario 

 Consulta audiovisuais (cita previa) 

 Servizos en rede: WIFI - Internet 

ACCESO ÓS FONDOS 

 

Os fondos débense pedir ao persoal da biblioteca. 

Os documentos da Biblioteca consultaranse na sala 

de lectura. Para sacalos desta débese pasar polo 

mostrador da Biblioteca. Para facilitar o bo uso do 

servizo, débense seguir as seguintes indicacións: 

 Hai que manter o silencio e apagar os teléfonos 

móbiles. 

 Os materiais da biblioteca son bens públicos, os 

usuarios teñen o deber de coidalos.  

 As zonas de lectura e estudo non son para outros 
usos, tampouco para comer ou beber. 

 Débense respectar os prazos de devolución dos 

documentos. 
 

BIBLIOTECA CENTRO ASOCIADO DE LUGO 

Rúa Cantigas e Frores nº 31 – 2º planta 

Teléfono: 982 28 02 02 – Fax: 982 23 16 00 

Enderezo electrónico: biblioteca@lugo.uned.es 

Páxina web: http://unedlugo.wordpress.com 

ACCESO EN TRANSPORTE PÚBLICO 

http://unedlugo.files.wordpress.com/2010/07/acceso-linas-bus-lugo2.pdf 

ACCESO Ó CATÁLOGO  

O catálogo é accesible dende calquera ordenador conectado a 

Internet na seguinte dirección: 

http://biblio15.uned.es 
En todas as bibliotecas da UNED existen ordenadores a disposición 

dos usuarios para poder consultar o catálogo. 

SIGNATURA: dato necesario para solicitar documento 

HORARIO 

Apertura: luns a venres 

09:00 a 21:00 hrs. 

O servizo de préstamo rematará 10 minutos antes da 

hora de peche. 

HORARIO DE VERÁN 

Xullo horario reducido de 9:00 a 14:00 hrs.  

Agosto pechado 



 

RENOVACIÓNS DO PRÉSTAMO 

A renovación do préstamo pódese realizar ata 

o día en que finaliza o prazo, de modo 

presencial, por teléfono ou a través de Internet 

na páxina inicial da Biblioteca: 

http://biblio15.uned.es  no enlace  

"Renovaciones". 

 

 

 

   

         CONDICIÓNS DE PRÉSTAMO 

Para facer uso do servizo de préstamo 

presentarase sempre o carné da UNED 

actualizado, que só poderá ser utilizado polo 

titular do mesmo, ou ben mediante autorización 

escrita do titular. Descarga Documento 

Préstanse todos os fondos desta biblioteca, 

salvo os que a continuación se indican: 

 Obras de referencia (dicionarios, 
enciclopedias, atlas...) 

 Aquelas que leven a indicación “excluídas do 

préstamo” (punto vermello) 

 Publicacións periódicas 

 

DOCUMENTOS EN PRÉSTAMO 

O número máximo de documentos que se 

prestan simultaneamente a cada lector, é de 

dous. 

PRAZOS DE PRÉSTAMO 

A duración do préstamo é de sete días. É 

posible renovar como máximo unha vez os 

documentos prestados, por outros sete días. 

ALTA NO SERVIZO DE BIBLIOTECA 

Documentación necesaria para tramitar a 

alta: 

 Formulario de solicitude. Descarga Documento 

 Resgardo de pago da matrícula  

 Carné universitario actualizado 

Tempo de xestión da alta: desde a entrega 

da documentación, pasarán entre 1 e 3 días 

ata poder usar o servizo de préstamo. 

Importante: Cada curso académico deberá 

renovarse o carné de biblioteca aportando 

copia do xustificante de pagamento de 

matrícula. 

 

         

SANCIÓNS 

Cada día hábil de atraso na devolución dun 

libro será sancionado coa suspensión do 

préstamo por un período de tempo igual ao 

da demora. O programa contabiliza as sancións 

tendo en conta os días de atraso e número de 

documentos prestados.  

RÉXIME DISCIPLINARIO PARA OS USUARIOS 

Art. 21. Son infraccións moi graves: 

• A subtracción de libros, revistas ou outro material. 

• A non devolución dos libros prestados. 

• O uso indebido das instalacións e equipamento da Biblioteca que 

ocasionen un prexuízo grave á mesma. 

Art. 22. Son infraccións graves: 

• O deterioro ou perda dos fondos bibliográficos, de calquera tipo e 

en calquera soporte. 

• A reiteración de faltas leves. 

Art. 23. Son infraccións leves: 

• O incumprimento dos prazos establecidos para a devolución dos 

documentos en préstamo. 

• A alteración da orde nos recintos da Biblioteca. 

USUARIOS 

Profesores, titores, alumnos e P.A.S. da UNED 

con carné actualizado da Biblioteca. 


