Provozní řád studoven SKJM

1. Přístup do studoven je povolen interním a externím uživatelům knihovny po předložení
multifunkční identifikační karty (dále jen MIK).
2. Uživatelé knihovny jsou povinni před vstupem do studoven odložit kabáty, bundy a
objemnější zavazadla v centrální šatně v budově A, příruční tašky a batohy lze uložit i do
uzamykatelných skříněk v prostorách knihovny. Klíče se půjčují v hlavní studovně a musí
být vráceny při každém opuštění SKJM.
3. Do studovny je možné si vzít vlastní studijní materiály a pomůcky (např. notebook), které
je třeba při příchodu ohlásit službě ve studovně.
4. Uživatel má právo využívat k prezenčnímu studiu knihy, časopisy a další materiály ve
volném výběru, publikace z příruční knihovny a materiály uložené ve skladu knihovny.
5. Uživatel má právo si absenčně půjčovat ze studoven knihy, označené hřbetním štítkem
„K“ nebo „M“. Knihu si uživatel vyhledá přímo ve studovnách, nebo si ji objedná
v Souborném katalogu a vypůjčí si ji ve výpůjčním protokolu v hlavní studovně.
6. Uživatelé studoven jsou povinni se chovat tiše a ohleduplně k ostatním a řídit se pokyny
pracovníků knihovny. Ve studovnách je zakázáno používat mobilní telefon, vnášet a
konzumovat jídlo a pití s výjimkou neochucené vody v uzavíratelné lahvi.
7. S informačními materiály je uživatel povinen zacházet tak, aby nedošlo k jejich
poškození. Pokud zjistí jakékoliv poškození nebo závady, je povinen to neprodleně
oznámit službě.
8. Počítače ve studovnách jsou určeny výhradně ke studijním účelům. Používání počítačů se
řídí příkazem rektora VŠE č. PR 01/07: „Provozování a využívání výpočetní techniky a
počítačové sítě Vysoké školy ekonomické v Praze“. Uživatel není oprávněn provádět
jakékoliv zásahy do HW a SW, které by měly vliv na provoz počítače nebo sítě. Za škody,
vzniklé neodbornou manipulací s výpočetní technikou je plně odpovědný uživatel, který
škodu způsobil.
9. Samoobslužné zhotovování rozmnoženin z knih, časopisů a jiných informačních pramenů
s využitím zařízení knihovny (síťová tiskárna, skener) je povoleno pouze pro vlastní
potřebu a v souladu s ustanoveními Autorského zákona.
10. Při odchodu ze studovny předloží uživatel na požádání službě ke kontrole veškeré
vynášené materiály.
11. Porušování Knihovního řádu VŠE nebo tohoto Provozního řádu je důvodem k dočasnému
nebo trvalému omezení přístupu do knihovny.
Řád knihovnických a informačních služeb VŠE v Praze (Knihovní řád), Provozní řád, vzor
Přihlášky a Prohlášení uživatele a Ceník služeb jsou k dispozici na nástěnkách v knihovně a
na http://skjm.vse.cz/ nebo http://ciks.vse.cz.

