FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE PRÉSTEC COL·LECTIU
El préstec col·lectiu està destinat a centres educatius i institucions culturals que desitgin
utilitzar temporalment els fons disponibles a la Mediateca Casa Àsia amb el propòsit de
difondre la cultura d'Àsia i Pacífic i servir de suport per a l'ensenyament i la recerca.
La Mediateca Casa Àsia posa a disposició d’aquests centres el seu fons documental que
inclou llibres, música, pel·lícules i reportatges, excepte el material exclòs de préstec.
PROCEDIMENT:
- Per poder fer ús d'aquest servei cal omplir una sol·licitud on figurin les dades del centre, el
seu responsable, així com les persones autoritzades per retirar el material. Aquesta
sol·licitud es pot enviar per correu electrònic o lliurar-la personalment a la Mediateca Casa
Àsia.
- Cada centre podrà tenir en préstec 20 llibres, 10 DVD/CD-Rom i 10 CD de música, durant
un període de 2 mesos*.
- Per a seleccionar el material es pot consultar el nostre catàleg en línia
http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/ des de la Web de Casa Àsia www.casaasia.cat o
bé demanar informació al nostre servei de préstec. Tots el materials estan subjectes a
disponibilitat en el moment de la petició.
- Una vegada seleccionat el material es pot passar a recollir per la Mediateca Casa Àsia o
bé sol·licitar la tramesa per correu. Les despeses d’enviament i devolució les assumeix el
centre. Per a una informació més detallada consulti al nostre personal.
- Juntament amb els documents, el centre rebrà una còpia impresa de tot el material que
s’han prestat per tal de facilitar la seva devolució a la Mediateca.
- En cap cas la persona autoritzada per la institució podrà utilitzar el préstec col·lectiu per al
seu ús personal.

DADES DE CONTACTE I HORARI DEL PRÉSTEC COL·LECTIU :
Mediateca Casa Àsia
Pavelló de Sant Manuel. Recinte Modernista Sant Pau
C/Sant Antoni Maria Claret, 167. 08025 Barcelona
Tel. 93 368 07 38
Correu electrònic: mediateca@casaasia.es
Horari de préstec: de dilluns a dijous de 10:00 a 14:00 i de 15:00 a 19:00 h. i divendres de
10:00 a 15:00 h

*

Per altres necessitats consultar amb els responsables de la Mediateca Casa Àsia

NORMES DE BON ÚS:
- Com en qualsevol dels serveis de préstec de la Mediateca Casa Àsia, es recomana el bon
ús de les obres, ja que sempre hi haurà un lector/lectora posterior esperant el material.
- Davant la pèrdua o deteriorament, el centre es compromet a la reposició de les mateixes.
- No actuar així, suposaria la pèrdua del dret a l'ús del servei de préstec col·lectiu.
NOTA SOBRE PROPIETAT INTEL·LECTUAL:
El número 2 de l'article 32 del Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual possibilita la
comunicació pública de petits fragments d'obres audiovisuals en l'entorn educatiu, sense
autorització del seu titular corresponent.
No així l'exhibició d'obres completes, per a això es requereix autorització tot i ser en un
entorn educatiu. Aquesta autorització haurà de ser tramitada pel centre o institució que
realitzarà la projecció pública, i no és responsabilitat de la Mediateca aquesta tramitació.
Per a qualsevol dubte sobre aquest tema consultar amb el nostre servei de préstec.

