
Załącznik nr 4 do § 4 

Regulaminu Biblioteki Jagiellońskiej 

 

 

PRZEPISY  PORZĄDKOWE 

DLA  KORZYSTAJĄCYCH  Z  CZYTELNI  INFORMACJI  NAUKOWEJ 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Z Czytelni Informacji Naukowej mogą korzystać wszyscy czytelnicy Biblioteki.  

2. W Czytelni udostępnia się księgozbiór podręczny Czytelni Informacji Naukowej, katalogi 

kartkowe księgozbioru podręcznego (alfabetyczny i rzeczowy), kartoteki dokumentacyjne 

oraz Centralny Katalog Wydawnictw Informacyjnych Biblioteki Jagiellońskiej 

(wydanych do 1992 r.). 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. Dyżurny bibliotekarz udziela informacji bibliograficznych, rzeczowych, instruktażowych, 

a także służy wskazówkami dotyczącymi zbierania poszukiwanego piśmiennictwa, jednak 

nie kompletuje zestawień bibliograficznych. 

5. Korzystających obowiązuje „Regulamin Biblioteki Jagiellońskiej”. 

6. W razie problemów związanych z korzystaniem z Czytelni można zwracać się: 

1) do godz. 14
30 

– do kierownika Sekcji Informacji Naukowej lub do kierownika Oddziału 

Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej; 

2) od godz. 14
30 

w dni powszednie oraz w soboty – do kierownika zmiany.  

 

 
II. Przepisy szczegółowe 

 

1. Po wejściu do Czytelni: 

1) czytelnik, który zamierza skorzystać z księgozbioru podręcznego albo z materiałów 

własnych, wpisuje się do odpowiedniej książki odwiedzin, oddaje swoją kartę 

biblioteczną dyżurnemu bibliotekarzowi, który dokonuje elektronicznej rejestracji. 

Czytelnik w zamian za kartę biblioteczną otrzymuje tabliczkę i sam wybiera sobie 

miejsce przy stoliku; 

2) czytelnik, który chce skorzystać z komputera, oddaje swoją kartę biblioteczną dyżur-

nemu bibliotekarzowi i wpisuje się do odpowiedniej książki odwiedzin; bibliotekarz 

dokonuje elektronicznej rejestracji i daje czytelnikowi tabliczkę z numerem miejsca 

przy stanowisku komputerowym. Szczegółowe zasady korzystania z komputerów 

podane są w „Przepisach porządkowych dla korzystających z komputerów i 

infomatów.” (Załącznik nr 17 do Regulaminu). 

2. Korzystający z księgozbioru podręcznego mają wolny dostęp do półek.  



1) książki należące do księgozbioru podręcznego Czytelni Informacji Naukowej, prze-

chowywane w pomieszczeniach innych niż Czytelnia, zamawia się u dyżurnego 

bibliotekarza. Są one dostarczane na bieżąco;  

2) wykorzystane woluminy należy zwrócić dyżurnemu bibliotekarzowi, który odkłada je 

na półki. 

3. Pozycji z księgozbioru podręcznego nie wolno wynosić poza obręb Czytelni (z wyjątkiem 

przypadku opisanego w punkcie 7.1). 

4. W wyjątkowych wypadkach, zawsze za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza i po 

wypełnieniu rewersu przez czytelnika, możliwe jest przeniesienie dzieł z księgozbioru 

podręcznego do innej czytelni.  

5. Czytelnicy odpowiadają za stan zachowania udostępnionych im zbiorów. Zauważone 

uszkodzenia należy bezzwłocznie zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi. 

6. Korzystający z nieoprawnych tomów bibliografii bieżących, innych wydawnictw przecho-

wywanych w teczkach oraz z kartotek zobowiązani są do niedokonywania zmian w ich 

układzie. 

7. Dopuszcza się poniższe sposoby uzyskania kopii z dzieł księgozbioru podręcznego: 

1) dzieła mogą być kopiowane w punkcie kserograficznym w Czytelni Głównej albo 

w czytelniach wyposażonych w samoobsługowe kserokopiarki. Czytelnik, który 

zamierza wynieść z Czytelni Informacji Naukowej publikacje do kopiowania, musi 

uzyskać na to zgodę dyżurnego bibliotekarza. Jeśli stan zachowania dzieła na to 

pozwala, dyżurny bibliotekarz udziela zgody na kopiowanie. Czytelnik, który jest 

zarejestrowany w innej czytelni w zamian za wynoszone dzieła zostawia dyżurnemu 

bibliotekarzowi tabliczkę z tej czytelni. Po powrocie do Czytelni Informacji Naukowej 

czytelnik okazuje dyżurnemu bibliotekarzowi przyniesione dzieła i otrzymuje z 

powrotem swoją tabliczkę; 

2) można kopiować dzieła samodzielnie w Czytelni, np. aparatem cyfrowym bez lampy 

błyskowej; 

3) można złożyć u dyżurnego bibliotekarza zamówienie do Sekcji Reprografii Biblioteki, 

na odbitkę kserograficzną, mikrofilm, mikrofiszę, fotokopię, skan. Aktualny cennik 

usług znajduje się u dyżurnego bibliotekarza oraz na portalu internetowym Biblioteki.  

8. Istnieje możliwość korzystania z własnych komputerów osobistych. Studenci i pracowni-

cy UJ mogą korzystać w Czytelni z sieci bezprzewodowej WiFi, pod warunkiem posiada-

nia aktywnego konta pocztowego w domenie uj.edu.pl. 
 


