Додаток № 1 до Зобов’язання користувача бібліотеки PinchukArtCentre

Правила користування бібліотекою PinchukArtCentre
1.Загальні положення
1.1 Бібліотека є складовою частиною Дослідницької платформи PinchukArtCentre.
Користуватися фондами бібліотеки мають право всі охочі за умови дотримання чинних
Правил користування бібліотекою PinchukArtCentre.
1.2 Бібліотека відкрита для користувачів у вівторок, середу та суботу з 12:00 до 15:00 і
з 16:00 до 20:30. Протягом державних вихідних та періодів, коли PinchukArtCentre
закритий для відвідування, бібліотека не працює.
1.3 Електронна пошта бібліотекаря: library@artcentre.com.ua.
2. Користувачі мають право
2.1 Безкоштовно користуватися фондами бібліотеки, електронним каталогом та WiFi.
2.2 Звертатися до бібліотекаря за консультаціями щодо роботи бібліотеки та пошуку
необхідних матеріалів у бібліотеці.
2.3 Фотографувати матеріали бібліотеки.
2.4 Подавати пропозиції щодо розвитку фондів та довідковогоінформаційного апарату
бібліотеки.
3. Користувачі зобов’язані
3.1 Для отримання статусу користувача бібліотеки:
а) заповнити електронну форму реєстрації користувача бібліотеки;
б) під час персональної реєстрації у бібліотеці пред’явити посвідчення особи (паспорт,
водійські права або студентський квиток), підписати згоду на збір і обробку
персональних даних, а також ознайомитися з правилами користування бібліотекою та
підписати зобов’язання дотримуватися їх.
3.2 Для відвідування бібліотеки і користування її фондами:
а) попередньо зареєструвати свій візит через електронну форму;
б) відівідати бібліотеку у підтверджений бібліотекарем час та пред’явити посвідчення
особи (паспорт, водійські права або студентський квиток);
3.3 Реєструвати у бібліотекаря всі матеріали, взяті з полиць як відкритого, так і
обмеженого доступу для роботи у приміщенні бібліотеки.
3.4 У випадку виявлення пошкоджень у книгах, журналах та інших матеріалах
бібліотеки негайно повідомити про них бібліотекаря.
3.5 Перед тим, як залишити приміщення бібліотеки, повернути всі взяті матеріали
бібліотекарю.
3.6 Залишати верхній одяг та парасольки у гардеробі PinchukArtCentre.
3.7 Дотримуватися тиші у приміщенні бібліотеки.
3.8 Дотримуватися загальних правил відвідування PinchukArtCentre.
4. Користувачам забороняється
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4.1 Виносити будьякі бібліотечні матеріали за межі приміщення бібліотеки.
4.2 Використовувати у комерційних цілях фотографії матеріалів, що належать до
фондів бібліотеки.
4.3 Робити у книгах, журналах та інших матеріалах позначки, клеїти наліпки, загинати і
виривати сторінки.
4.4 Змінювати порядок розташування книжок на полицях.
4.5 Розмовляти по телефону, відтворювати звук через технічні засоби.
4.6 Приносити і споживати їжу, напої.
4.7 Будьяким чином псувати майно, що знаходиться у приміщенні бібліотеки.
5. Відповідальність
5.1 У разі порушення Правил користування бібліотекою PinchukArtCentre користувачі
позбавляються права відвідувати і користуватися бібліотекою.
5.2 У разі пошкодження фондів бібліотеки та іншого майна у приміщенні бібліотеки
користувачі несуть матеріальну та адміністративну відповідальність.
6. Обов’язки бібліотеки щодо обслуговування читачів
6.1 Забезпечувати умови для користування бібліотекою.
6.2 Здійснювати всі необхідні організаційні та технічні заходи для захисту
персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення,
перекручення, блокування, відтворення, розповсюдження персональних даних, а також
інших неправомірних дій.
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