Obowiązuje 1.06.2018

Wersja 3.0

Regulamin Punktu Informacji Normalizacyjnej
1. Prawo do korzystania z PIN mają wszystkie zainteresowane osoby.
2. Korzystający ze zbiorów PIN powinien posiadać kartę biblioteczną, elektroniczną legitymację
studencką lub pracowniczą.
3. Osoby spoza uczelni korzystają ze zbiorów PIN na podstawie tymczasowej karty bibliotecznej
wydawanej przez Wypożyczalnię Główną Biblioteki Uniwersyteckiej.
4. Po wejściu do Oddziału Zbiorów Specjalnych z PIN użytkownicy są wpisywani przez
dyżurującego bibliotekarza do elektronicznej ewidencji odwiedzin.
5. Wydawnictwa normalizacyjne udostępniane są bezpłatnie, wyłącznie na miejscu.
6. Wersje elektroniczne Polskich Norm oraz innych wydawnictw normalizacyjnych udostępniane są
wyłącznie na stanowiskach komputerowych PIN.
7. Papierowe (archiwalne) wersje norm przechowywane są w magazynie PIN i udostępniane przez
bibliotekarza po zgłoszeniu zapotrzebowania.
8. Pracownicy i studenci UWM mogą uzyskać kopię wydawnictw normalizacyjnych do celów
naukowych, badawczych lub dydaktycznych. Kopiowany fragment nie może przekraczać 30 %
objętości normy.

Użytkownik deklaruje sposób wykorzystania kopii podpisując stosowne

oświadczenie
9. Kopie norm wykonuje pracownik PIN w godzinach otwarcia Biblioteki Uniwersyteckiej, nie
później jednak niż 30 minut przed jej zamknięciem. Użytkownik ponosi koszty wydruku.
10. W PIN obowiązuje całkowity zakaz samodzielnego kopiowania jakąkolwiek techniką. Nie wolno
wnosić aparatów fotograficznych i innych urządzeń służących do kopiowania
11. Elektroniczna ewidencja odwiedzin i wykonanych kopii oraz oświadczenia dotyczące
wykorzystania kopii są przechowywane do celów kontrolnych (zalecenie PKN) i statystycznych,
przez okres 3 lat od daty korzystania z zasobów PIN.
12. Przed wejściem do PIN należy wyłączyć telefon komórkowy
13. Czytelnik wnoszący własne materiały jest zobowiązany poinformować o tym bibliotekarza oraz
umieścić je w przejrzystej torbie (dostępnej w szatni).
14. W PIN użytkownicy mogą korzystać z własnych laptopów wyłącznie w celu sporządzania notatek.
15. Czytelnicy zostawiają w szatni wierzchnie okrycia oraz w szafkach torby, torebki, plecaki itp.
16. W PIN obowiązuje cisza, zakaz palenia, spożywania posiłków i napojów.
17. Niestosowanie się do zaleceń Regulaminu PIN może spowodować pozbawienie prawa
do korzystania.

