REGULAMIN INFORMATORIUM
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AWF W KRAKOWIE

§1
W Informatorium można korzystać :
1. z ogólnie dostępnych naukowych źródeł informacji,
2. z licencjonowanych naukowych źródeł informacji (bazy danych, kolekcje czasopism)
3. z bieżącego instruktażu dyżurującego bibliotekarza w zakresie poszukiwań naukowych
źródeł informacji,
4. ze szkoleń i warsztatów organizowanych przez Bibliotekę.
§2
Z Informatorium mogą korzystać wszystkie osoby po okazaniu elektronicznej legitymacji
studenckiej, elektronicznej legitymacji doktoranckiej, karty bibliotecznej lub karty gościa,
wydawanej osobom nie posiadającym w/w dokumentów. Karta gościa jest wydawana na
podstawie dowodu tożsamości.
Czytelnik musi być zarejestrowany w komputerowym systemie bibliotecznym, na podstawie
wypełnionej i podpisanej deklaracji.
§3
Korzystający z Informatorium obowiązani są zostawić w szatni wierzchnią odzież, teczki,
torby, parasole, sprzęt sportowy, itp.
§4
W Informatorium obowiązuje cisza. Nie zezwala się na pracę zespołową, spożywanie
posiłków, korzystanie z urządzeń elektronicznych przeszkadzających innym użytkownikom
(np. telefony komórkowe)
§5
Po wejściu do Informatorium należy dokonać własnoręcznego wpisu do "Książki odwiedzin".
§6
W udostępnianiu czasopism elektronicznych i baz danych mogą występować ograniczenia
wynikające z warunków licencyjnych. Licencje przechowywane są w Bibliotece i na prośbę
użytkownika mogą mu być udostępnione przez dyżurującego bibliotekarza.
§7
Zabronione jest wyłączanie, resetowanie
jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu.

komputerów,

samowolne

dokonywanie

§8
Korzystanie z własnych nośników informacji jest dozwolone po uzgodnieniu z dyżurującym
bibliotekarzem.
§9
Korzystanie z Internetu w Informatorium dozwolone jest wyłącznie w celach poszukiwań
materiałów potrzebnych do nauki, pracy naukowej i dydaktyki.
§ 10
Wyszukane materiały mogą być nagrywane przez dyżurującego bibliotekarza na dostarczone
przez użytkownika nośniki informacji.
§ 11
Kopiowanie danych z elektronicznych baz danych lub innych zasobów elektronicznych
udostępnianych przez Bibliotekę AWF jest ograniczone wymogami licencji oraz przepisami
prawa autorskiego i dozwolone jest wyłącznie w celach naukowych, do prowadzenia
własnych badań, w celach dydaktycznych lub własnego użytku osobistego (zgodnie z Art. 23,
27, 29 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. z
2006 roku Dz. U. nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Kopiowanie w/w danych musi być zgłoszone
bibliotekarzowi.
§ 12
Materiały wyszukane przez użytkownika mogą być okresowo przechowywane na dysku
wskazanym przez bibliotekarza. W/w materiały są regularnie kasowane; raz w tygodniu.
§ 13
Korzystanie ze stanowisk komputerowych może być ograniczone czasowo w przypadku dużej
ilości użytkowników, organizacji szkoleń, prezentacji, itp.
§ 14
Biblioteka Gł. AWF ma prawo prowadzić kontrolę i statystykę korzystania z zasobów
elektronicznych. W tym celu bibliotekarz ma prawo wymagać podania podstawowych danych
personalnych użytkownika.
§ 15
W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu użytkownik może być pozbawiony
prawa korzystania z Informatorium.

