Pravidla provozu Studovny a mediotéky KGER

§1
Všeobecné podmínky
1. Studovna a mediotéka KGER (dále jen mediotéka) je určena ke studiu oborů
germanistického zaměření (německého jazyka a literatury, interkulturní germanistiky)
a k rozvíjení didaktické a komunikativní kompetence NJ.
2. Je určena všem pedagogům a studujícím UJEP, především pak studujícím a
vyučujícím katedry germanistky.
3. Každý uživatel/ka se v novém školním roce zaregistruje u služby a stvrdí svým
podpisem, že akceptuje podmínky užívání mediotéky. V případě jejich nedodržení
nebo porušení pravidel provozu může být z jejího užívání vyloučen.
4. Studující je povinen na požádání předložit studentský průkaz nebo jiný doklad
totožnosti.
5. Vstup do prostoru mediotéky s taškou či jiným zavazadlem není dovolen vyjma
notebooku. Uživatel/ka je povinen/na před vstupem vše uzavřít do k tomu určené
uzamykatelné skříňky, umístěné mimo mediotéku.
6. Používání mobilů a jídla je v celém prostoru zakázáno.
7. Uživatel/ka je povinen/na zacházet se všemi publikacemi, nosiči a přístroji opatrně a
ohleduplně. Při problémech s technikou nebo jakýchkoli nejasnostech je uživatel/ka
povinen/na obrátit se na službu a zjištěnou závadu či poškození neprodleně nahlásit.
§2
Používání studijního fondu studovny
1. Knižní fond, DVD, CD-Romy a CD mohou být používány výhradně prezenčně. Celý
fond včetně signatur je veřejně přístupný přes internetový katalog KGER
(http://ff.ujep.cz/index.php/kger/menu-kger/studovna-a-medioteka).
2. Výjimečně lze zapůjčit z prezenčního fondu na předem stanovenou dobu literaturu (či
jiný nosič) za účelem zhotovení seminární či závěrečné vědecké práce po předložení
písemné žádosti studující/ho potvrzené vedoucí/m práce za předpokladu, že její
zapůjčení neomezuje dostupnost potřebné literatury ke studiu.
3. Knihy prezenčního fondu vrací uživatel/ka na původní místo dle signatury.
4. Další nosiče (DVD, CD-ROM, CD) vydává na požádání služba, které je studující
povinen vrátit nepoškozené nosiče po jejich použití neprodleně zpět.
§3
Používání technického vybavení
1. Uživatel/ka má v mediotéce k dispozici počítače nebo zde může využít svého
vlastního notebooku. Všechna pracovní místa jsou pokryta bezdrátovým připojením
WiFi (síť Eduroam) a vybavena elektrickou zásuvkou.
2. Ovladače pro používání televize, satelitu a DVD přehrávače zapůjčuje na požádání
služba studovny, které je studující povinen po použití vrátit nepoškozené neprodleně
zpět.
3. Na požádání si lze u služby zapůjčit CD přehrávač, který je studující povinen/na po
použití vrátit službě nepoškozený zpět popř. při předání nahlásit zjištěnou závadu.

§4
Služby
1. Počítače, televizi, satelit, DVD a CD přehrávače mohou studující užívat v prostorách
mediotéky bezplatně.
2. Bezplatně mohou užívat studující dále veškerou odbornou literaturu, časopisy, noviny,
DVD, CD-Romy a CD, které jsou obsaženy v internetovém katalogu mediotéky.
V případě potřeby je při hledání nápomocna služba meditéky.
3. Veškerý studijní materiál je možné v prostorách mediotéky kopírovat, skenovat a
tisknout (z PC nebo USB). Návod k používání je umístěn na dobře viditelném místě
v blízkosti kopírky.
4. Kopírování a tisk je zpoplatněno a realizováno formou nabitých studentských karet,
které si studující dobíjí dle potřeby na hlavním terminálu umístěném ve Vědecké
knihovně UJEP. Ceník je průběžně aktualizován. V případě ukončení studia se
studující/mu zbývající částka na kartě vrací, a to vyplacením v pokladně rektorátu.
5. Skenování je poskytováno zdarma.
6. Na požádání u služby je k dispozici CD s textem diplomových a bakalářských prací,
obhájených na KGER do roku 2008 (kopírování či tisk není možný). Závěrečné práce
novějšího data jsou k dispozici v elektronické podobě v systému STAG.
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