
Załącznik nr 3 do § 4 

Regulaminu Biblioteki Jagiellońskiej 

 

 

PRZEPISY  PORZĄDKOWE 

DLA  KORZYSTAJĄCYCH  Z  CZYTELNI  GŁÓWNEJ  (LECTORIUM) 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Z Czytelni Głównej mogą korzystać wszyscy czytelnicy Biblioteki Jagiellońskiej. 

2. W Czytelni udostępnia się księgozbiór podręczny, książki i czasopisma (formaty I-III) za-

mówione z magazynu ogólnego, a także wyjątkowo dzieła z innych księgozbiorów pod-

ręcznych. Wymienionych dzieł nie można wynosić poza obręb Czytelni. 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 dotyczących korzystania z Czytelni Głównej i ze 

zbiorów Biblioteki. 

5. Korzystających z Czytelni Głównej obowiązuje „Regulamin Biblioteki Jagiellońskiej”. 

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

1) do godz. 14
30 

– do kierownika Sekcji Czytelń Oddziału Udostępniania Zbiorów i Infor-

macji Naukowej lub do kierownika Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Nau-

kowej;  

2) od godz. 14
30 

– w dni powszednie oraz w soboty do kierownika zmiany.  

 

 

II. Przepisy szczegółowe 

 

1. Po wejściu do Czytelni należy wpisać się czytelnie do księgi odwiedzin i oddać dyżur-

nemu bibliotekarzowi kartę biblioteczną. W zamian otrzymuje się tabliczkę z numerem 

miejsca wyznaczonym przez pracownika Czytelni. Dodatkowo prowadzi się rejestrację 

elektroniczną czytelników.  

2. Informacja o zawartości księgozbioru Czytelni oraz niektórych księgozbiorów podręcz-

nych Biblioteki  zawarta jest w katalogach znajdujących się w przedsionku Czytelni. 

3. Do księgozbioru podręcznego Czytelni jest wolny dostęp. Czytelnicy są zobowiązani do 

wkładania wypełnionych zakładek w miejsca zabranych z półki dzieł oraz odkładanie wy-

korzystanych dzieł na specjalnie oznaczony stół na zwroty znajdujący się przy wejściu do 

Czytelni. 

4. Dzieła zamówione z magazynu ogólnego czytelnik odbiera u dyżurnego bibliotekarza 

w przechowalni. Dyżurny bibliotekarz stempluje datownikiem rewersy oraz prowadzi 

ewidencję wykorzystanych dzieł, w celach porządkowych i statystycznych. Zwrot wyko-

rzystanych dzieł odbywa się również za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza. 



Sprowadzone z magazynu książki i czasopisma mogą oczekiwać na czytelnika 6 dni ro-

boczych. Po upływie tego okresu lub, gdy przerwa w korzystaniu jest większa niż 6 dni 

roboczych (wg ostatniej daty na rewersie), dane dzieło zostaje wycofane do magazynu. 

Dzieła rezerwowane przez innych czytelników muszą być, po upływie regulaminowego 

czasu wypożyczenia, zwrócone. 

5. Liczbę jednocześnie przechowywanych w przechowalni egzemplarzy ogranicza się do 10 

woluminów dla jednego czytelnika. Odłożone na półkach materiały biblioteczne mogą 

być udostępnione na miejscu innemu czytelnikowi, jeżeli w danym momencie nie są wy-

korzystywane. 

6. Dzieła z księgozbioru podręcznego oraz sprowadzone z magazynu można przenieść do in-

nej czytelni wyłącznie za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza. 

7. Książki sprowadzone z magazynu można (gdy nie ma na nie rezerwacji i ograniczeń regu-

laminowych) przesłać do Wypożyczalni. 

8. Dzieła z księgozbioru podręcznego oraz zamówione z magazynu można kopiować 

w punkcie kserograficznym znajdującym się na terenie Czytelni. 

9. Możliwe jest też samodzielne kopiowanie ww. dzieł m.in. aparatem cyfrowym bez lampy 

błyskowej. 

10. U dyżurnego bibliotekarza można również złożyć zamówienie do Sekcji Reprografii Bib-

lioteki (na odbitkę ksero, mikrofilm, mikrofiszę, fotokopię, skan). Aktualny cennik usług 

znajduje się u dyżurnego bibliotekarza oraz na portalu internetowym Biblioteki . 

11. Czytelnicy mogą korzystać z własnych komputerów osobistych. Studenci i pracownicy UJ 

mogą korzystać w Czytelni z Internetu bezprzewodowego, pod warunkiem posiadania ak-

tywnego konta poczty elektronicznej w domenie uj.edu.pl.  
 


