
Carta de
Drets i

Deures
del públic usuari

de la Biblioteca
Universitària

Els serveis que ofereix la Biblioteca tenen com a objectiu
 prioritari oferir, difondre y facilitar  l’accés a una col·lecció 

de recursos adecuada a les necessitats de la docència, 
l’aprenentatge, la investigació y la cultura.

La Biblioteca Universitària s’ha dotat d’una normativa, recollida 
en el Reglament de la Biblioteca Universitària, 

que té com a finalitat la prestació dels serveis i l’ús
dels recursos en les condicions més òptimes i 

la garantia del respecte i la convivència
de tots els usuaris i usuàries i el personal del servei.

Per això és necessari establir un compromís
 entre la Biblioteca Universitària i el seu  públic usuari 

com es reflectix als articles 
22. “Drets dels usuaris i usuàries” 

i 23. “Deures dels usuaris i usuàries” 
del Reglament esmentat.

Accedir als recursos i els serveis oferits.

Disposar de recursos d’informació de qualitat, adequats als àmbits
temàtics de la docència i la investigació.

Disposar d’eines per a l’accés i la consulta dels recursos d’informació.

Rebre formació i suport en l’ús dels recursos i els serveis.

Rebre assistència i orientació en la localització de les fonts d’informació
 i documentació científica i l’accés a aquestes.

Disposar d’espais i mitjans tècnics destinats a la realització d’activitats
d’estudi i aprenentatge individuals i en grup.

Remetre a la Biblioteca suggeriments i queixes per a la millora dels 
serveis a través de les vies disponibles, així com rebre-hi resposta.

Proposar la compra de material bibliogràfic o documental.

Formar part dels òrgans de participació de la Biblioteca Universitària 
en les condicions que estableixen les normes de la Universitat i 
aquest Reglament.

Rebre un tracte igualitari, respectuós, eficient, cordial i just.

Tenir garantida la confidencialitat de les dades personals segons
 la legislació vigent.

Drets
Contribuir a mantenir un entorn adequat per a la lectura, l’estudi i 
la consulta, sobretot quant a l’ordre i el manteniment del silenci.

Utilitzar de manera adequada el material bibliogràfic i documental i 
evitar-ne la mutilació o la deterioració.

Fer un ús correcte dels recursos electrònics, d’acord amb les llicències 
signades per la Universitat.

Contribuir a la cura del mobiliari, l’equipament i les instal·lacions.

Respectar la propietat intel·lectual d’acord amb la legislació vigent 
i les normes i les indicacions que hi dicte la Universitat d’Alacant.

Conèixer i complir el Reglament i la resta de normes de funcionament 
que regulen els diferents serveis que ofereix la Biblioteca Universitària.

Comportar-se de manera respectuosa amb la resta d’usuaris i usuàries, 
així com amb el personal de la Biblioteca, fent atenció a les seues
indicacions.

Identificar-se com a usuari o usuària sempre que se li requerisca.

Deures


