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Załącznik do Regulaminu Biblioteki i Fonoteki Instytutu Muzykologii UJ. 

 
Przepisy porządkowe dla korzystających z Czytelni i Wypożyczalni 

Biblioteki i Fonoteki Instytutu Muzykologii UJ 
Aktualizacja: 1 października 2015 r. 

 
I. Czytelnia 

 
1. Postanowienia ogólne 
 
1.1. W Czytelni udostępnia się księgozbiór podręczny, materiały audiowizualne oraz niezbędne do pracy książki, nuty 

i czasopisma zamówione z magazynu. 
1.2. Do korzystania z Czytelni uprawnia ważna karta biblioteczna lub legitymacja studencka zarejestrowana w 

Bibliotece. 
 
2. Przepisy szczegółowe 
 
2.1. Korzystający z Czytelni mają obowiązek pozostawić w szatni wierzchnią odzież, parasole, torby, plecaki oraz inny 

bagaż podręczny. 
2.2. Po wejściu do Czytelni należy oddać dyżurującemu bibliotekarzowi kartę biblioteczną lub legitymację studencką i 

wpisać się do księgi czytelników. 
2.3. Żadnych materiałów nie wolno wynosić z czytelni bez zgody bibliotekarza. 
2.4. Przed wejściem do czytelni należy wyłączyć telefony komórkowe.  
 
3. Udostępnianie zbiorów 
 
3.1. Zbiory udostępniane są wyłącznie w celach dydaktycznych, naukowych i wydawniczych.  
3.2. W okresie korzystania zbiorów czytelnicy ponoszą odpowiedzialność za stan zachowania powierzonych im 

obiektów, szczególnie nagrań muzycznych. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi. 
3.3. W czytelni udostępnia się: 

a) księgozbiór podręczny 
  - encyklopedie i słowniki 

- podstawową literaturę z zakresu nauk muzykologicznych 
- nutowe serie wydawnicze 

b) czasopisma 
c) nagrania dźwiękowe i audiowizualne 

 d) dzieła zamówione z magazynu 
 e) materiały przygotowane do zajęć na półce „WYŁOŻENIA” i w teczkach wykładowców 
3.4.  Wszystkie zbiory wyłożone na półkach w czytelni są bezpośrednio dostępne dla czytelników, z wyjątkiem nagrań, 

o które należy prosić dyżurującego bibliotekarza. 
3.5.  Zamówienia zbiorów z magazynu dokonuje się na rewersach; realizowanie zamówień do czytelni odbywa się w 

miarę możliwości na bieżąco.  
3.6. Do czytelni należy również zamawiać numery czasopism, które znajdują się w magazynie. 
3.7. W celu wykonania odbitek kserograficznych z materiałów dostępnych w czytelni lub w magazynie należy uzyskać 

zgodę bibliotekarza i wypełnić rewers. Czytelnik jest zobowiązany do przestrzegania Ustawy o prawie autorskim. 
3.7. Nie udostępnia się poza czytelnię książek oznaczonych napisem „Nie można kserować”. 
 
3.8. Nagrania dźwiękowe i audiowizualne udostępnia się na miejscu w czytelni lub do zajęć dydaktycznych. 
3.9. Czytelnik może otrzymać jednorazowo maksymalnie 5 płyt lub kaset. 
3.10. Słuchanie nagrań jest możliwe w „Sali słuchania muzyki”; słuchawki udostępnia dyżurujący bibliotekarz. 
3.11. Dopuszcza się wykorzystanie do słuchania muzyki własnego odtwarzacza płyt CD lub komputera. 
3.12. Korzystając z nagrań czytelnik jest zobowiązany do przestrzegania Ustawy o prawie autorskim.  
 
3.13. Zbiorów z czytelni nie wypożycza się. Zbiory te mogą być udostępnione w ramach wypożyczeń „na noc” tylko 

studentom i pracownikom Instytutu Muzykologii. 
3.14. Wypożyczenia „na noc” są realizowane 15 przed zamknięciem Czytelni; zwrot następnego dnia punktualnie 

o godzinie otwarcia. 
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3.15. „Na noc” nie wypożycza się encyklopedii i słowników muzycznych, nut z wydawnictw typu „Dzieła wszystkie”, płyt 
gramofonowych i kaset audio. 

3.16. „Na noc” można wypożyczać płyty CD, ale ich ilość jest ograniczona do 3 sygnatur. 
3.17. Istnieje możliwość wcześniejszego zarezerwowania materiałów „na noc” na specjalnych rewersach dostępnych w 

czytelni. 
3.18. Ze względu na ograniczoną ilość egzemplarzy materiałów potrzebnych do zajęć, studenci i pracownicy Instytutu 

Muzykologii mogą zgłosić bibliotekarzom konieczność odłożenia jednego egzemplarza do czytelni na półkę 
„wyłożeń”. Materiały te można wypożyczać „na noc” na zasadach określonych w pkt. 3.13-3.14. 

 
4. Katalogi i bazy danych 
 
4.1. Komputerowy Katalog Zbiorów Bibliotek UJ https://chamo.bj.uj.edu.pl/uj/ obejmuje książki, nuty, nagrania CD, 

płyty DVD, bieżące czasopisma, znajdujące się w Bibliotece i Fonotece Instytutu Muzykologii. 
4.2. Katalog nagrań znajduje się również w bazie MUZA-CD, dostępnej na stronie internetowej Biblioteki 

(www.biblioteka.muzykologia.uj.edu.pl).  
4.3. W czytelni znajdują się dwa stanowiska komputerowe do korzystania z katalogu komputerowego. 
4.4. Zbiorów, których nie ma w katalogu komputerowym należy szukać w katalogu kartkowym.  
4.5. Na stronie internetowej Biblioteki znajdują się również informacje o dostępie do baz danych: „Naxos Music 

Library”, „RILM Abstracts of Music Literature” i innych. 
 

II. Wypożyczalnia 
 
5. Zasady ogólne wypożyczania zbiorów.  
 
5.1. Zbiory (ksiązki i nuty) znajdujące się w katalogu on-line wypożycza się komputerowo na podstawie karty 

bibliotecznej. 
5.2. Zbiory z katalogu kartkowego wypożycza się wypełniając rewersy tradycyjne. 
 
6. Zamawianie 
 
6.1.  Zamówienia zbiorów znajdujących się w katalogu komputerowym można dokonać: 
 a) z katalogu komputerowego po zalogowaniu się na „Konto czytelnika”, podając numer karty bibliotecznej i hasło 
 (nr PESEL). 
 b) bezpośrednio u bibliotekarza wypisując sygnatury na „małym” rewersie.  
6.2.  Zbiory z katalogu kartkowego zamawia się na „dużych” rewersach. 
6.3. Zamówienia są realizowane w ciągu godziny od złożenia zamówienia. 
 
7. Rezerwacja dzieł wypożyczonych 
 
7.1. Dzieła wypożyczone komputerowo przez innego czytelnika można zarezerwować w katalogu komputerowym po 
zalogowaniu się na „Konto czytelnika”. Informacja o terminie odbioru zarezerwowanej pozycji zostanie dostarczona 
pocztą elektroniczną. 
 
8. Komputerowe konto czytelnika – PROLONGATA. 
 
8.1. Konto czytelnika dostępne jest na stronie internetowej „Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ” 

https://chamo.bj.uj.edu.pl/uj/. 
8.2. Na Koncie czytelnika zawarte są informacje o dziełach wypożyczonych, zamówionych i zarezerwowanych. 
8.3. Po zalogowaniu na konto można dokonać samodzielnej prolongaty wypożyczonych dzieł, jeśli nie zostały 

przetrzymane lub zamówione przez innego czytelnika. 
 

III. Godziny otwarcia Biblioteki 
 
1. Biblioteka Instytutu Muzykologii UJ jest otwarta w następujących godzinach: 

Poniedziałek, środa, piątek:  9.00–16.00 
Wtorek, czwartek:   9.00–18.00 

2. Ze względu na odbywające się w Czytelni zajęcia godziny otwarcia Biblioteki mogą ulec zmianie.  
 


