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Bine ati venit in cadrul bibliotecii Valley Library!
Noi va oferim urmatoarele servicii:

Orarul bibliotecii:
Biblioteca Valley Library este deschisa intre orele
7:30 a.m. si 1 a.m. de luni pana joi. Vinerea,
biblioteca este deschisa intre orele 7:30 a.m. si 10 
p.m. Sambata, biblioteca este deschisa intre orele
10 a.m. si 10 p.m., iar duminica orarul este intre 
orele 10 a.m. si 1 a.m. Orarul este diferit in
timpul sarbatorilor si in timpul vacantelor scolare.
Pentru mai multe informatii despre orarul 
bibliotecii, va rugam sunati la 737- 3432.

Cum sa gasiti carti, jurnale de specialitate si 
casete video:
Pentru a localiza carti, jurnale, si casete video,
puteti utiliza catalogul electronic Oasis care se
gaseste pe Internet. De asemenea, puteti folosi 
acest catalog pentru a localiza articole individuale
din cadrul jurnalelor de specialitate. Daca aveti 
nevoie de ajutor, va rugam apelati la Biroul de
Referinta (Reference Desk).

Cum sa va verificati email- ul personal:
Persoanele care nu figureaza oficial in cadrul OSU
isi pot verifica emailul doar la anumite 
calculatoare; pentru a afla unde sunt localizate 
aceste calculatoare, va rugam intrebati la Biroul de
Referinta (Reference Desk). Studentii facultatii isi
pot verifica emailul folosindu-se de contul de email 
Orst.

Fotocopii/ Lucrari tiparite:
Este perfect acceptabil sa fotocopiati sectiuni din
carti si jurnale de specialitate. In acest scop,
biblioteca dispune de masini de fotocopiat la
fiecare etaj (majoritatea masinilor de fotocopiat 
necesita legitimatia de student, insa exista si 
anumite masini care functioneaza pe baza de monede).
Pretul fotocopiilor este de 7 centi/ pagina.
Fotocopiile pe microfilm costa 10 centi/pagina.

Majoritatea calculatoarelor de la etajul 2 sunt 
conectate la un printer. Pentru a tipari informatii
de pe Internet, de pe catalogul electronic, sau din
arhiva noastra, trebuie sa cumparati un card.
Tiparirea unei pagini costa 5 centi.

Unde pot sa cumpar un card pentru printat/tiparit?
Puteti sa cumparati un astfel de card de la chioscul
automat amplasat pe al doilea nivel al bibliotecii,
langa telefoanele publice. Pentru a cumpara cardul,
trebuie sa platiti un dolar, iar dupa aceea puteti 
sa adaugati mai multi bani. Daca aveti o legitimatie
de student, puteti sa o folositi ca un card pentru a
depozita/adauga bani.
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Imprumuturi de carti de la alte biblioteci (ILL):
Daca biblioteca Valley Library nu are o anumita carte
sau un anumit jurnal de specialitate de care aveti 
nevoie, OSU poate sa imprumute acel document de la o
alta biblioteca. Acest serviciu este gratuit pentru 
studenti, angajati, si profesori. Pentru mai multe 
informatii, va rugam apelati la Biroul de Referinta
(Reference Desk).

Ziare:
The Valley Library este abonata la mai multe ziare din 
diverse tari. S-ar putea sa avem si ziare din tara dvs.
Aceste ziare se afla in camera cu ziare de la etajul 2.
Pentru mai multe informatii, va rugam apelati la 
http://osulibrary.orst.edu/research/guidelines/news.htm
De asemenea, biblioteca ofera un serviciu numit SCOLA 
care poseda stiri din jurul lumii. Acest servicu poate 
fi gasit in incaperea amplasat langa camera cu ziare.

Obiecte gasite/ pierdute:
Daca pierdeti un obiect, va rugam apelati la biroul unde 
sunt imprumutate/returnate cartile (Circulation Desk)
pentru a vedea daca nu a fost gasit.

Locuri importante pe care va sfatuim sa le vizitati:
Biroul de referinta (Reference desk)- biblioteca dispune
de angajati capabili sa va ajute cu lucrarile de
cercetare la care lucrati. De asemenea, va putem ajuta 
sa folositi catalogul electronic al bibliotecii care se
gaseste pe Internet. Va rugam sa treceti pe la biroul de
referinta imediat ce aveti nevoie de aceste servicii.
Biroul de imprumutat/ returnat carti si jurnale de
specialitate Circulation desk)- aici puteti imprumuta 
carti ale bibliotecii, puteti rezerva carti, dulapioare 
metalice (lockers), sau camere pentru studiu, fie 
individual, fie in grup. Daca pierdeti vreun obiect, va 
rugam apelati la acet birou. Tot de aici puteti obtine
CD-ul Orstware, care va permite conectarea gratuita la 
Internet si la materialele bibliotecii de la computerul 
dvs. de acasa.
Biroul pentru ajutor tehnic (Technical Assistance Desk)-
aici puteti obtine ajutor legat de utilizarea 
calculatoarelor. Tot aici puteti sa va inregistrati 
laptopul personal pentru a accesa materialele 
bibliotecii. De asemenea, de aici puteti imprumuta un 
laptop.
Biroul pentru imbunatatirea lucrarilor scrise (Writing 
desk)- aici puteti sa va programati daca doriti ca
cineva sa va citeasca lucrarea academica si sa va ajute 
sa o imbunatatiti. Angajatii centrului pentru 
imbunatatirea lucrarilor scrise sunt la acest birou 
cateva ore/ saptamana.
Mancarea nu este permisa in cadrul bibliotecii deoarece 
ar putea sa distruga anumite carti/ materiale ale
bibliotecii. Daca doriti sa intrati in biblioteca cu
ceva de baut, va rugam folositi cani refolosibile cu
capac. Va multumim.


