Biblioteka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
Uwagi praktyczne jak korzystać ze zbiorów
Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 9.00-18.00
soboty
9.00-14.00

Do korzystania z wypożyczalni i czytelni upoważnia aktualna na dany semestr
legitymacja studencka.
Zapisy prowadzi na miejscu Biblioteka Wydziału po uiszczeniu opłaty 12 zł.
(Prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty pieniędzy).
Założone konto biblioteczne jest wspólne dla Biblioteki Wydziałowej i
Biblioteki Uniwersyteckiej, w której istnieje również możliwość zapisu.
Studenci mogą wypożyczyć jednorazowo 10 wol. książek z Biblioteki
Wydziałowej oraz 10 wol. książek z Biblioteki Uniwersyteckiej a w pozostałych
bibliotekach zgodnie z szczegółowymi zasadami udostępniania.
W Bibliotece korzysta się z wolnego dostępu do książek na zasadzie
samoobsługi. Pomocne jest wyszukiwanie potrzebnych pozycji w katalogu
komputerowym, który stanowi łączną bazę książek i czasopism wszystkich
bibliotek na poszczególnych wydziałach UAM oraz Biblioteki Uniwersyteckiej.
Dostęp do katalogu oraz kontrola stanu swojego konta jest możliwa także
poprzez stronę www Biblioteki Uniwersyteckiej http://lib.amu.edu.pl
Książki i czasopisma z zamkniętego magazynu realizuje pracownik Biblioteki.
Wyszukując w katalogu należy wybrać odpowiedni indeks np. autor, tytuł lub
indeks przedmiotowy.
Książki dostępne u nas posiadają w systemie komputerowym prefiksy GA i GB.
Następnie jest określona sygnatura książki składająca się z ciągu cyfr rzymskich
i arabskich. Według tych oznaczeń opisane są regały w bibliotece.
Nie wypożycza się na zewnątrz czasopism oraz książek oznaczonych przy
sygnaturze na czerwono symbolem „cz.”
Podstawowe podręczniki są wypożyczane na okres 4 miesięcy. Po upływie tego
terminu komputer nalicza karę od każdego wypożyczonego egzemplarza
w wysokości 0,30 zł za każdy dzień zwłoki. Bez uregulowania kary nie można
wypożyczać kolejnych książek. Przekroczenie terminu zwrotu książki
spowoduje wysyłkę monitu, za który czytelnik musi uiścić opłatę w wysokości
za pierwszy 2,00 zł., każdy kolejny 3,00 zł.

Wypożyczona pozycja może być w razie potrzeby prolongowana przed
terminem upływu zwrotu na miejscu w Bibliotece Wydziału, za okazaniem
wypożyczonej książki lub poprzez stronę www Biblioteki Uniwersyteckiej.
W razie zagubienia wypożyczonej książki należy odkupić identyczny
egzemplarz lub wykonać odbitkę ksero zagubionego wydawnictwa i je oprawić.
Całkowitą odpowiedzialność za terminowy zwrot książek ponosi czytelnik.
Komputery będące na stanie inwentarzowym Biblioteki Wydziału Nauk
Geograficznych i Geologicznych mogą być wykorzystywane wyłącznie dla
celów dydaktycznych i naukowych.
Każdorazowej zgody pracownika Biblioteki wymaga wnoszenie i używanie
urządzeń typu laptop czy aparat fotograficzny oraz wynoszenie materiałów
bibliotecznych poza bibliotekę w celu ich kserowania.
Przed wejściem do Biblioteki czytelników obowiązuje pozostawienie okryć
wierzchnich i bagaży w szatni lub szafkach na korytarzu.
Po wejściu do biblioteki należy się zarejestrować poprzez pozostawienie
legitymacji studenckiej.
Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz
wnoszenie i spożywanie jakichkolwiek napojów i jedzenia.
Szczegółowe zasady korzystania z Biblioteki Wydziału określa regulamin.

