Biblioteka Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ ponownie otwarta dla
czytelników!

Informujemy, że od 25 maja 2020 r. Biblioteka WFAIS wznawia usługi wypożyczeń i zwrotów oraz
wprowadza usługę bezpłatnego skanowania materiałów bibliotecznych. Jednocześnie informujemy,
że czytelnie i kabiny pracy indywidualnej będą nadal zamknięte dla użytkowników, tym samym
niemożliwy będzie wolny dostęp do księgozbioru.
W celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania w sytuacji zagrożenia wirusem, usługi
biblioteczne realizowane będą według opisanych poniżej zasad:
1. W wypożyczalni mogą przebywać równocześnie tylko dwie osoby.
2. Każda osoba odwiedzająca Bibliotekę WFAIS UJ zobowiązana jest do odnotowania swojej
obecności w „zeszycie dziennej aktywności biblioteki”.
3. Czytelnicy zobowiązani są do stosowania zaleceń GIS oraz przestrzegania następujących
zasad podczas pobytu w Bibliotece WFAIS:
a. noszenie maseczek ochronnych
b. zachowanie odległości co najmniej 2 m pomiędzy sobą
c. używanie środków dezynfekujących przed wejściem do biblioteki
4. Rekomendowane jest noszenie jednorazowych rękawiczek.
5. Z wypożyczalni mogą korzystać studenci, doktoranci i pracownicy UJ posiadający ważne
konto biblioteczne z uprawnieniami do wypożyczeń.
6. Pracownicy, doktoranci i studenci UJ, którzy dotąd nie korzystali z Biblioteki WFAIS, w celu
aktywowania swojego konta proszeni są o kontakt: biblioteka.wfais@uj.edu.pl
7. Zwiększono limit wypożyczeń dla studentów studiów licencjackich do 6 książek jednorazowo
a dla studentów studiów magisterskich do 8 książek.
8. Nie będą udostępniane na zewnątrz egzemplarze czytelniane, z których do tej pory korzystać
można było tylko w czytelniach. Można natomiast zamówić skany wybranych fragmentów
tych książek.
9. Zalecane jest ograniczenie liczby wizyt w Bibliotece poprzez składanie kompletnych
zamówień na potrzebne książki w katalogu on-line i jednorazowe realizowanie zwrotów i
wypożyczeń.
10. Zamówienia na książki można składać po zalogowaniu się do Katalogu Bibliotek UJ:
https://katalogi.uj.edu.pl/
11. Książki można także zamawiać, wysyłając maila na adres: biblioteka.wfais@uj.edu.pl
12. Podczas dyżurów w wypożyczalni bibliotekarze będą również przyjmować zamówienia
bezpośrednio od czytelników.
13. Do odwołania wstrzymane są wszystkie wypożyczenia międzybiblioteczne, zarówno krajowe
jak i zagraniczne.
14. Książki zwracane do Biblioteki WFAIS będą poddawane siedmiodniowej kwarantannie. W
katalogu otrzymają status: „kwarantanna”.

15. Zwrotów można dokonywać:
a. korzystając z wrzutni, znajdującej się w korytarzu za wejściem do Biblioteki
(zalecane)
b. osobiście w Wypożyczalni w godzinach pracy Biblioteki
c. przesyłając książki pocztą lub kurierem (koszty przesyłki ponosi czytelnik) na adres:
Biblioteka Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
ul. Profesora Stanisława Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków
16. Książki zwracane pocztą również podlegają kwarantannie.
Ważne: O zwrot wszystkich wypożyczonych książek proszone są osoby przystępujące do obrony
prac licencjackich, magisterskich i doktorskich!!! Niezwrócenie książek może skutkować
skierowaniem sprawy na drogę sądową.
17. Czytelnicy szczególne zagrożeni zarażeniem proszeni są o kontakt telefoniczny lub mailowy z
Biblioteką w celu ustalenia terminu zwrotu wypożyczonych książek lub odbioru
zamówionych pozycji – tel. 12 664 4815, adres e-mail: biblioteka.wfais@uj.edu.pl
Skanowanie i ksero
Dla studentów, doktorantów i pracowników Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
od 25 maja 2020 r. (do odwołania) będą realizowane zamówienia na bezpłatne skanowanie i ksero z
materiałów bibliotecznych.
W zamówieniu powinny się znaleźć następujące informacje:
•
•

Autor, Tytuł książki, Tytuł rozdziału, Sygnatura książki, Rok wydania, Numery stron (od – do),
Ewentualne uwagi
Dane osoby zamawiającej: Imię i nazwisko, nr legitymacji studenckiej (pod paskiem
kodowym), adres e-mail poczty uniwersyteckiej.

Można zamówić do 30 stron tekstu oryginalnego (nie skanów). Skany będą zapisane do pliku PDF
(bez OCR).
Zamówienia będą realizowane według kolejności wpływu.

