
Załącznik nr 7 do § 4 

Regulaminu Biblioteki Jagiellońskiej 

 

 

PRZEPISY  PORZĄDKOWE  DLA  KORZYSTAJĄCYCH 

Z  CZYTELNI  DOKUMENTÓW  AUDIOWIZUALNYCH 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Z Czytelni Dokumentów Audiowizualnych mogą korzystać wszyscy czytelnicy Biblioteki 

Jagiellońskiej. 

2. W Czytelni udostępnia się mikroformy i kopie ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, 

dokumenty elektroniczne (zwarte i ciągłe), dźwiękowe niemuzyczne, filmy, dodatki 

elektroniczne do książek i czasopism z Magazynu Ogólnego, materiały sprowadzane 

przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną, dokumenty z księgozbioru podręcznego. 

Dozwolone jest korzystanie z materiałów własnych. Do dyspozycji czytelników są także 

komputery z dostępem do Internetu. 

3. Godziny otwarcia Czytelni podane są do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz 

na portalu internetowym Biblioteki. 

4. Korzystających obowiązuje „Regulamin Biblioteki Jagiellońskiej”. 

5. W sprawach związanych z korzystaniem ze zbiorów można zwracać się:  

1) do godz. 14
30

 – do kierownika Oddziału Zbiorów Cyfrowych;  

2)  od godz. 14
30 

w dni powszednie oraz w soboty – do kierownika zmiany.  

6. Dyżurny bibliotekarz udziela informacji dotyczących korzystania z Czytelni, ze zbiorów 

Biblioteki oraz pomaga w obsłudze czytników. 

 

 

II. Przepisy szczegółowe 

 

1. Po wejściu do Czytelni należy oddać dyżurnemu bibliotekarzowi kartę biblioteczną 

i wpisać się czytelnie do księgi odwiedzin. Dane czytelnika (nazwisko, imię, numer karty) 

oraz godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy są rejestrowane komputerowo przez 

dyżurnego bibliotekarza. Czytelnik sam wybiera sobie miejsce przy czytniku. Miejsce 

przy komputerze wskazuje czytelnikowi dyżurny bibliotekarz. 

2. Informacja o zgromadzonych dokumentach znajduje się w Komputerowym Katalogu 

Zbiorów Bibliotek UJ (KKZBUJ), drukowanych katalogach kartkowych Biblioteki oraz 

w podręcznym katalogu kartkowym dostępnym w Czytelni Dokumentów 

Audiowizualnych. 

3. Dokumentów znajdujących się w zbiorach Oddziału Zbiorów Cyfrowych nie wypożycza 

się na zewnątrz. W wyjątkowych przypadkach, za pośrednictwem dyżurnego biblioteka-

rza, możliwe jest ich przeniesienie do innej czytelni. 



4. Korzystający ze zbiorów Czytelni Dokumentów Audiowizualnych mają wolny dostęp do 

półek. 

5. Na miejscu wyjętej z półki mikroformy zostawia się zakładkę podpisaną nazwiskiem 

czytelnika. Po skończonej pracy mikroformę odkłada się na półkę w miejsce zaznaczone 

zakładką. 

6. Dokumenty znajdujące się w Magazynie Dokumentów Audiowizualnych lub przechowy-

wane w innych pomieszczeniach podaje dyżurny bibliotekarz. Są one dostarczane w 

miarę możliwości na bieżąco. 

7. W przypadku opuszczenia przez czytelnika stanowiska przy czytniku lub komputerze na 

dłużej niż 30 minut bez zgłoszenia dyżurnemu bibliotekarzowi, stanowisko może zostać 

udostępnione innemu użytkownikowi bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej 

materiałów. 

8. Każdorazowo przed wyjściem z Czytelni należy wyłączyć czytnik. 

9. Po zamówione egzemplarze z Wypożyczalni Międzybibliotecznej (WMB) należy 

zgłaszać się bezpośrednio do dyżurnego bibliotekarza. Dzieła wypożyczone przez WMB 

mają ściśle określony termin zwrotu, po upływie którego zostają odesłane do biblioteki 

wypożyczającej. 

10. Czytelnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za stan zachowania udostępnionych im 

zbiorów, komputerów, czytników oraz pozostałego sprzętu elektronicznego. Wszelkie 

uszkodzenia zbiorów lub nieprawidłowości w pracy komputerów i czytników należy 

niezwłocznie zgłaszać dyżurnemu bibliotekarzowi. 

11. Dozwolone jest samodzielne fotografowanie m.in. własnym aparatem cyfrowym obrazów 

z czytnika oraz kopiowanie dokumentów elektronicznych z wyjątkiem programów 

komputerowych i baz danych. 

12. Dyżurny bibliotekarz przyjmuje zamówienia na reprodukcje z mikroform i kopii 

cyfrowych. Formularz zamówienia wypełnia czytelnik. Aktualny "Cennik usług 

specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej" znajduje się u dyżurnego bibliotekarza i na portalu 

internetowym Biblioteki.  

13. Możliwe jest korzystanie przez czytelników z własnych komputerów osobistych. 

Szczegółowe zasady określone są w Załączniku nr 17 do Regulaminu. Studenci i 

pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą korzystać w Czytelni z Internetu 

bezprzewodowego, pod warunkiem posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej w 

domenie uj.edu.pl 
 

 


