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NORMATIVA D’ÚS DELS CRAI BIBLIOTEQUES
Els usuaris que accedeixen als espais dels CRAI biblioteques estan obligats a complir les
condicions d’ús del servei, i les normes de funcionament incloses en el Reglament dels
CRAI biblioteques. Igualment, han de complir les normes d’aplicació dictades pels òrgans
competents de la Universitat de Barcelona. En cas d’incompliment, són d’aplicació les
limitacions i mesures que corresponguin, i es poden exigir les responsabilitats que en
derivin.
Els usuaris tenen el deure de:


Respectar els equipaments, les instal·lacions i els espais destinats a cada tipus
d’activitat, i utilitzar-los exclusivament per a les funcions que tenen assignades.



Utilitzar amb cura els fons bibliogràfics i els recursos d’informació, que són
patrimoni de tothom.



Complir la normativa i els terminis de préstec per respectar els drets dels altres
usuaris.



Complir la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual i les llicències d’ús
dels recursos disponibles.



Mantenir una actitud correcta i cívica, i evitar qualsevol activitat que pertorbi la
lectura, la consulta i l’estudi, i que vulneri els drets dels altres usuaris:
•
•
•
•

Mantenir el silenci, excepte en els espais habilitats per al treball en grup.
No mantenir ocupats els seients que no es fan servir.
No menjar ni beure, excepte a les zones habilitades i senyalitzades per
fer-ho.
Mostrar el contingut de les bosses i carpetes si ho demana el personal del
CRAI biblioteca.
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•

•
•



Fer un bon ús dels ordinadors:
•
•
•



Ser respectuosos amb el personal i seguir les seves indicacions en l’ús
de les instal·lacions, els equipaments i els serveis.
Identificar-se com a usuaris de la biblioteca sempre que el personal ho
sol·liciti.
Responsabilitzar-se dels efectes personals.
No entrar vehicles de mobilitat personal, tret que estiguin plegats i estigui
explícitament permès.

Els ordinadors són per a l’estudi, la consulta de contingut acadèmic i els
cursos de formació.
El temps d’utilització dels ordinadors es pot limitar a una hora, a criteri del
CRAI biblioteca.
Es recomana no desar dades a l’escriptori ni a la unitat C de l’ordinador,
ja que en reiniciar-lo s’esborraran.

Fer un bon ús de les sales de treball i les aules d’ordinadors:
•

•
•

Cal ser responsable de la seva correcta utilització, de retornar al taulell
els materials prestats i de deixar l’espai en condicions per tornar a ser
utilitzat.
En espais amb pany, per raons de seguretat, no és permès que els usuaris
es tanquin amb clau mentre en fan ús.
Durant les hores reservades per a formació o altres activitats del CRAI
biblioteca, l’accés és restringit a l’alumnat inscrit. En aquests casos,
s’avisarà prèviament.
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