REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZYTELNI WIiTCh PK
§1
PRAWO KORZYSTANIA
1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani Czytelnicy w godzinach
od 800 do 1800.
2. Czytelnik zobowiązany jest posiadać legitymację studencką lub inny dokument ze
zdjęciem, które na prośbę dyżurującego bibliotekarza winien jest okazać.
3. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
4. Wierzchnie okrycie i torby podróżne należy obowiązkowo pozostawić w szatni.
5. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia i spożywania alkoholu, spożywania
napojów i posiłków.
6. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania podstawowych zasad BHP.
7. W czytelni równocześnie może przebywać tylko tylu użytkowników, ile jest miejsc
siedzących (przy stolikach i stanowiskach komputerowych).
8. Czytelnik ma prawo do korzystania z własnego przenośnego komputera.
9. Internet udostępniany jest za pomocą połączenia Wi-Fi oraz patchcord (do
wypożyczenia na portierni), do których niezbędny jest Certyfikat PK.
10. Zabrania się niszczenia wszelkiego sprzętu znajdującego się w Czytelni. Za szkody
Czytelnik odpowiada materialnie.
11. Przed opuszczeniem czytelni Czytelnik zobowiązany jest zwrócić udostępnione
materiały w stanie nienaruszonym.

§2
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
1. W Czytelni udostępnia się książki, czasopisma, dokumenty elektroniczne oraz
Internet.
2. Z księgozbioru czytelni korzysta się na miejscu. Wypożyczenie na zewnątrz jest
możliwe gdy w zbiorach znajduje się kilka egzemplarzy danej pozycji.
3. Materiały z części biblioteki wypożycza oraz odbiera bibliotekarz.
4. Poza godzinami dyżuru bibliotekarza czytelnicy mają wolny dostęp do czasopism
eksponowanych w części czytelni.
5. Zbiorów Czytelni nie można wynosić poza jej obręb.
6. Warunkiem wypożyczenia zasobów Czytelni WIiTCh PK w celu wykonania kserokopii
fragmentów książek i czasopism jest pozostawienie ważnej legitymacji studenckiej.
7. Znajdujące się w Czytelni komputery przeznaczone są do wykorzystaniaw ramach
projektu SUW. Komputery udostępnia opiekun biblioteki.

§3
POSZANOWANIE CZASOPISM I MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH
1. Czytelnik zobowiązany jest
społeczną.

do poszanowania

książek

będących

własnością

2. Zabrania się niszczenia wydawnictw: wyrywania kartek, brudzenia, dokonywania
podkreśleń, robienia notatek na marginesach, itp.
3. Za uszkodzone książki, czasopisma czytelnik odpowiada materialnie. Wysokość
odszkodowania ustala kierownik czytelni, uwzględniając wartość woluminu oraz
stopień zniszczenia.

§4
PRZEPISY KOŃCOWE
1. Czytelnik ma obowiązek przestrzegać niniejszego Regulaminu.
2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu lub zachowujący się
nieodpowiednio, może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe,
pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje jej
Kierownik.
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