Opatrenia a odporúčania k prevádzke a poskytovaniu služieb Slovenskej ekonomickej knižnice
platné od 15.10.2020
Slovenská ekonomická knižnica (ďalej SEK) vydáva nasledujúce opatrenia a odporúčania pre potreby dodržiavania
protiepidemiologických opatrení v priestoroch knižnice v zmysle platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR
a opatrení rektora EU v Bratislave.

Všeobecné opatrenia pre používateľov SEK
Vstup a pobyt v priestoroch knižnice je možný len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka
alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek do okolia). Bez ochranného prekrytia vstup do knižnice nebude
umožnený.
Pri vstupe do priestorov SEK aplikovať dezinfekciu na ruky. Ak je to možné, používať vlastné rukavice a vlastné pero.
Dodržiavať vzájomné rozostupy 1,5 až 2 metre medzi osobami (s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti).
Rešpektovať odporúčaný počet používateľov v každom priestore knižnice, ktorý je určený podľa rozlohy daného
priestoru (1 osoba na 15 m2).
Pobyt používateľov v priestoroch knižnice nie je časovo limitovaný, odporúča sa však obmedziť ho len
na nevyhnutný čas.
Používatelia sú povinní rešpektovať pravidlá a pokyny knižnice zverejnené v priestoroch knižnice alebo na webovej
stránke SEK.

Služby knižnice
Odporúčame využívať služby dostupné v elektronickej forme a vzdialený prístup k licencovaným elektronickým
informačným zdrojom:
Aj z domu máme prístup k najnovším poznatkom #ZOSTANDOMA
Vzdialený prístup cez VPN
•
•

Ako vzdialene pristupovať k elektronickým zdrojom cez VPN
V katalógu SEK nie je možné pripojené súbory, ktoré majú obmedzenie prístupu na IP adresy SEK alebo
EUBA, stiahnuť ani prostredníctvom vzdialeného prístupu (VPN) z dôvodu dodržania autorského zákona
a ochrany pred robotmi na automatické sťahovanie plných textov. Súbory si môžete prezerať v knižnici.

Rešeršné a konzultačné služby:
•
•

telefonicky na čísle 02/6729 1358 alebo mailom na adrese sek.bio@euba.sk
vypracovanie rešerše objednanej prostredníctvom online formulára

Maximálny počet používateľov v jednom čase v jednotlivých priestoroch knižnice:
•
•
•
•
•

Požičovňa: 10
Tímovka: 14
Archív publikačnej činnosti: 1
Časopisecká študovňa: 25
Všeobecná študovňa: 25

•
•

Pobočka SEK v Košiciach – Požičovňa: 1
Pobočka SEK v Košiciach – Študovňa: 6

Evidencia publikačnej činnosti
Evidencia prebieha bez obmedzení. Odporúča sa komunikácia elektronicky a osobne po dohode. Preberacie hodiny
zostávajú v platnosti.

