Altres observacions i pautes del préstec interbibliotecari que poden ser del seu
interès

 Dades dels usuaris
Les dades personals dels usuaris passaran a l'agenda del programa de gestió GTBIB i
s'usaran exclusivament per a tramitar les seues peticions i contactar amb ells. En tot
moment podran accedir a ells i modificar-los.
 Objectius del servei
La filosofia del préstec interbibliotecari és completar col·leccions, no substituir-les. Per
açò, els documents publicats recentment, especialment els espanyols, disponibles en els
circuits comercials, han de ser objecte de compra i no de préstec interbibliotecari.
 Sobre la documentació sol·licitada
En el cas de monografies, com a norma general, les sol·licituds han de correspondre a
llibres que ja no puguen obtenir-se en compra a través del circuit comercial.
La majoria de les biblioteques espanyoles no presta: obres anteriors a 1958, obres de
referència com a enciclopèdies, diccionaris, material cartogràfic, bibliografies i similars,
documents molt consultats. En aquests casos, és possible sol·licitar una reproducció total
o parcial mitjançant fotocòpia, microfilm o CD-ROM, segons subministradors.
Els materials especials, cartells, diapositives, fotografies, pel·lícules, etc, estan subjectes
a condicions de préstec molt restrictives en la majoria de les biblioteques.
Les tesis doctorals tenen condicions de préstec o consulta molt diverses, de manera que,
per endavant, no es pot assegurar l'obtenció del document. Si es tracta de tesis
publicades als Estats Units no procedeix el préstec interbibliotecari sinó la compra. La
biblioteca compta amb la base de dades Proquest dissertations and thesis que permet
l'accés a un resum de les tesis llegides amb posterioritat a 1980.
Els nombres de revista no es presten, excepte, en alguns casos, a través de British
Library.
Les normes i patents estan excloses de préstec i hauran d'adquirir-se a través del
procediment habitual de compra.
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 Gestió de les sol·licituds i documents obtinguts
La cancel·lació de les sol·licituds una vegada cursades queda subjecta a la decisió de la
biblioteca subministradora i depèn de si les còpies ja s'han realitzat o de si el llibre ja ha
sigut remès. Normalment, no és possible transcorreguts 2-3 dies des de la presentació de
la sol·licitud en l'oficina d'Accés al Document.
Els terminis d'obtenció de documents depenen de la dificultat d'identificació i localització
del document en qüestió, del tipus de document que es tracte, de la capacitat de gestió
del centre subministrador i de la forma d'enviament. El personal té en compte quins són
els proveïdors més adequats i li informarà en qualsevol moment dels terminis benvolguts.
L'arribada de documents es ralenteix considerablement entorn dels períodes vacacionals,
especialment a l'estiu, quan pràcticament tots els serveis de préstec interbibliotecari
tanquen durant el mes d'agost. Es recomana que els documents que es vagen a
necessitar al setembre se sol·liciten durant la primera quinzena de juliol. No s'admeten
peticions urgents en vespres de les vacances.
El període de préstec de llibres ho determina la biblioteca prestatària. Si es necessita un
període major per a realitzar la consulta, es pot sol·licitar una pròrroga abans que vença el
termini de préstec.
 Responsabilitat dels usuaris
L'usuari es farà responsable dels possibles danys o desperfectes ocasionats per un mal
ús dels originals presos en préstec i la Biblioteca es reserva el dret a tramitar noves
sol·licituds als usuaris que incomplisquen aquestes normes.
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