Rozdział VIII
REGULAMIN BIBLIOTEK SPECJALISTYCZNYCH
§8
Udostępnianie na miejscu w czytelni
1. Prawo do korzystania ze zbiorów na miejscu ma każda zainteresowana osoba.
2. Korzystający z czytelni obowiązani są pozostawić w szatni okrycie wierzchnie, teczki,
torby, plecaki oraz wyłączyć dźwięk w telefonach komórkowych.
3. W czytelni obowiązuje cisza oraz zachowanie odpowiadające powadze instytucji
naukowej. W szczególności zabronione są zachowania uciążliwe dla innych
czytelników np.: prowadzenie głośnych rozmów, korzystanie z telefonów
komórkowych, spożywanie posiłków i napojów oraz inne mogące spowodować
uszkodzenie mienia.
4. Po wejściu do czytelni należy wpisać się do zeszytu ewidencji.
5. Przyniesione ze sobą materiały należy zgłosić bibliotekarzowi.
6. Z księgozbioru podręcznego można korzystać na zasadzie wolnego dostępu do
zbiorów.
7. Zamawiając zbiory znajdujące się w magazynie bibliotecznym należy podać dane
identyfikujące zamawiane materiały.
8. Z udostępnionymi materiałami bibliotecznymi należy obchodzić się troskliwie,
a zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.
9. Z materiałów bibliotecznych zgromadzonych w czytelni użytkownicy, na własne
potrzeby dydaktyczne lub naukowe, mogą samodzielnie wykonać kopie cyfrowe
fragmentów dokumentów. Biblioteka ma prawo odmówić wykonania kopii ze
względu na stan techniczny oryginału lub inne unikalne cechy dokumentu.
10. Nie wolno wynosić z czytelni żadnych niewypożyczonych materiałów będących
własnością Biblioteki.
11. Biblioteka nie bierze odpowiedzialności za mienie osobiste czytelnika pozostawione
bez opieki.
§9
Wypożyczenia na zewnątrz
1. Prawo do wypożyczania na zewnątrz mają pracownicy i studenci Politechniki
Białostockiej zarejestrowani w komputerowym systemie bibliotecznym.
2. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych odbywa się po okazaniu karty bibliotecznej.
3. Czytelników obowiązują limity i okresy wypożyczeń określone w Rozdziale VI, § 6,
ust. 13 niniejszego Regulaminu.
4. Czytelników obowiązują następujące okresy wypożyczeń:
1) studenci: 3 godz. lub na czas zamknięcia Biblioteki, 7 dni, 2 miesiące,
2) pracownicy: 3 godz. lub na czas zamknięcia Biblioteki, 7 dni, 1 rok.
5. Materiały biblioteczne wypożyczone na czas zamknięcia Biblioteki powinny zostać
zwrócone w pierwszej godzinie w dniu otwarcia Biblioteki.
6. Można uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych
po ich okazaniu i uzgodnieniu z bibliotekarzem.
7. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu, biblioteczny system komputerowy
zakłada blokadę na konto czytelnika i automatycznie nalicza opłatę według cennika
opłat stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
8. Biblioteka może z ważnych powodów zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów
bibliotecznych przed upływem regulaminowego terminu zwrotu.
9. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
należy rozliczyć się z Biblioteką w jeden z następujących sposobów:
1) dostarczyć identyczny egzemplarz lub nowsze wydanie książki,

2) dostarczyć egzemplarz książki z listy wskazanej przez bibliotekarza,
3) wpłacić ekwiwalent pieniężny w wysokości określonej w Załączniku nr 1.
10. Przed odejściem z Uczelni użytkownicy zobowiązani są do uregulowania wszystkich
zobowiązań w stosunku do Biblioteki.
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Rozdział X
ZASADY KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
§ 11
Ze sprzętu komputerowego mogą korzystać wszyscy użytkownicy Biblioteki.
Sprzęt komputerowy może być wykorzystywany wyłącznie do celów naukowych
i edukacyjnych. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad
pracownik Biblioteki lub administrator sieci ma prawo do natychmiastowego
przerwania sesji użytkownika.
O dostępności stanowisk komputerowych decyduje bibliotekarz. Jeżeli użytkownik
opuści stanowisko bez zgłoszenia tego faktu pracownikowi Biblioteki, stanowisko
może zostać udostępnione innemu użytkownikowi bez zabezpieczenia wyszukanych
wcześniej danych.
Zabrania się dokonywania zmian w istniejącym oprogramowaniu, instalowania
nowego oprogramowania oraz korzystania z gier komputerowych.
Zabrania się korzystania z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania
wszelkich czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów
oprogramowania i danych.
Użytkownik ma prawo korzystać z samoobsługowego skanera do kopiowania
wyłącznie zasobów bibliotecznych z zachowaniem przepisów Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego1994 r. z późniejszymi zmianami.
Rezultaty wyszukiwania można kopiować na własne nośniki elektroniczne. Zaleca się
wcześniejsze sprawdzenie nośnika programem antywirusowym.
Po zakończeniu pracy z komputerem należy usunąć pliki zapisane w czasie sesji.

