
KABINY PRACY INDYWIDUALNEJ

§ 9

1. Biblioteka Główna udostępnia dwa typy kabin pracy indywidualnej:
1) wyposażone w komputery, z dostępem do Internetu i oprogramowaniem biurowym
(obsługę prowadzi Czytelnia Wydawnictw Ciągłych);
2) z wyposażeniem dla osób z niepełnosprawnościami (obsługę prowadzi Czytelnia
Zbiorów Specjalnych).
2. Korzystanie z kabin, o których mowa w ust. 1, jest możliwe w godzinach otwarcia 
Czytelni.
3. Z kabin pracy indywidualnej mogą korzystać:
1) pracownicy, doktoranci i studenci UPH;
2) inne osoby - za zgodą kierownika Oddziału Obsługi Użytkowników.
4. Klucz do kabiny wydaje bibliotekarz.
5. Użytkownik jest zobowiązany do elektronicznej rejestracji odwiedzin na Stanowisku 
Obsługi
Użytkownika za pomocą zarejestrowanego w bibliotecznym systemie komputerowym
dokumentu identyfikującego użytkownika.
6. Kabiny udostępniane są na okres jednego miesiąca. Okres ten może być wydłużony, 
jeśli
nie ma innych oczekujących.
7. W kabinie można korzystać ze wszystkich materiałów bibliotecznych.
8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za materiały biblioteczne i sprzęt znajdujący
się
w kabinie.
9. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane przechowywane czasowo na dysku
komputera, nie podlegają one archiwizacji.
10. Po zakończeniu okresu udostępnienia kabiny, użytkownik powinien skasować własne 
pliki
z dysku komputera lub zrobi to bibliotekarz.
11. Użytkownicy mogą wydrukować lub zapisać dane na nośnikach elektronicznych.
12. Użytkownik może korzystać z własnych materiałów i akcesoriów. Biblioteka nie bierze
odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w kabinie.
13. Klucz do kabiny pozostaje do dyspozycji użytkownika na czas przebywania w kabinie.
Użytkownik zobowiązany jest zamykać kabinę przy każdorazowym jej opuszczaniu.
Po zakończeniu pracy w danym dniu klucz należy zwrócić bibliotekarzowi.
14. Klucza nie można udostępniać osobom trzecim.
15. W przypadku zagubienia klucza użytkownik ponosi koszt wykonania duplikatu, zgodnie
z cennikiem określonym w Załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
18. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka zastrzega sobie prawo komisyjnego wejścia
do kabiny, także pod nieobecność jej użytkownika.
19. W przypadku konieczności zabezpieczenia przedmiotów pozostawionych w kabinie 
zostają
one zdeponowane i oznaczone datą oraz numerem kabiny. Z przeprowadzonej czynności
sporządza się protokół. Wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszego 
Regulaminu.
20. Zdeponowane przedmioty można odebrać u kierownika Oddziału Obsługi 
Użytkowników
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, w ciągu 1 miesiąca od daty ich
zabezpieczenia.


