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Rozdział 6 
 REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY  WOLNEGO DOSTĘPU 

1. Biblioteka Główna AGH zapewnia swobodny dostęp do księgozbioru dydaktycznego 
(wieloegzmeplarzowego), usytuowanego w Strefie Wolnego Dostępu. 

2. Strefa Wolnego Dostępu organizacyjnie związana jest z Wypożyczalnią a za jej 
obsługę odpowiadają pracownicy Oddziału Udostępniania Zbiorów. Korzystanie ze 
Strefy Wolnego Dostępu jest możliwe w godzinach otwarcia Wypożyczalni. 

3. W Strefie Wolnego Dostępu korzysta się z: 
— książek w wolnym dostępie do półek,  
— książek i czasopism w wersji elektronicznej. 

4. Prawo do korzystania na miejscu z księgozbioru w Strefie Wolnego Dostępu mają 
wszyscy użytkownicy. 

5. Prawo do wypożyczania książek ze Strefy Wolnego Dostępu mają użytkownicy 
zapisani do Wypożyczalni i posiadający aktualne konto (na podstawie Regulaminu 
Wypożyczalni). Czytelnicy mogą samodzielnie zarejestrować wypożyczaną książkę 
przy wykorzystaniu urządzeń samoobsługowych znajdujących się w Strefie Wolnego 
Dostępu albo wypożyczyć ją za pośrednictwem dyżurującego bibliotekarza. 

6. Korzystający ze Strefy Wolnego Dostępu zobowiązani są: 
— zostawić w szatni okrycia wierzchnie, torebki, teczki, parasole, itp.,  
— okazać dyżurnemu bibliotekarzowi wnoszone i wynoszone materiały biblioteczne, 
— zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi zauważone braki i uszkodzenia  

w wykorzystywanych przez siebie wydawnictwach pochodzących ze zbiorów 
Biblioteki Głównej, 

— odkładać książki na specjalnie do tego przeznaczone wózki ustawione przy 
regałach. 

7. W przypadku zniszczenia części lub całości udostępnionych materiałów bibliotecznych 
czytelnik jest zobowiązany do naprawienia szkody. Decyzję o sposobie naprawienia 
szkody  podejmuje Kierownik Oddziału Udostępniania Zbiorów, zgodnie z zasadami 
określonymi w Rozdz. 1 pkt 3.13. 

8. Korzystającym ze Strefy Wolnego Dostępu nie zezwala się na: 
— zachowanie mogące spowodować uszkodzenie materiałów bibliotecznych oraz 

zakłócające spokój (głośne rozmowy, spożywanie napojów i posiłków, itp.), 
— korzystanie z telefonów komórkowych, 
— palenie papierosów (w tym e-papierosów). 

9. Korzystający ze Strefy Wolnego Dostępu jest zobowiązany podporządkować się 
zaleceniom dyżurnego bibliotekarza. 

10. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może spowodować czasowe lub stałe 
zawieszenie prawa korzystania ze zbiorów Strefy Wolnego Dostępu. Decyzję w tej 
sprawie podejmuje kierownik Oddziału Udostępniania Zbiorów.   

  


