Digitointistudio
Kaupunginkirjaston digitointistudio on tarkoitettu kirjaston asiakkaille. Digitointi tapahtuu omatoimisesti. Ota yhteyttä kirjaston henkilökuntaan jos haluat varata ajan tai
tietää enemmän studiostamme.

Oman aineiston digitointi
Kaupunginkirjaston digitointistudiossa voit siirtää VHS-kasetit, C-kasetit, LP- ja EP
-levyt sekä tekstit, valokuvat, diakuvat ja negatiivit digitaaliseen muotoon. Aineistosi voit tallentaa CD- tai DVD-levylle tai muistitikulle. Aineiston väliaikainen tallentaminen työaseman kiintolevylle on sallittua. Digitointistudio on kirjaston toisessa
kerroksessa.

Kuka voi digitoida?
Digitointistudion käyttäminen edellyttää Uudenkaarlepyyn kirjastokorttia ja vähintään 15 vuoden ikää. Digitointi on ilmainen. Satunnaiset vierailijat saavat oikeuden
käyttää studiota näyttämällä henkilötodistuksen.

Digitointiopastusta
Asiakas suorittaa digitoinnin omatoimisesti. Digitointistudion ilmoitustaululla on
ohjeita digitointia varten. Ensimmäisen käynnin yhteydessä on mahdollista saada
opastusta laitteiden käyttöön. Aika opastukseen on aina varattava etukäteen kirjaston
lainaustiskiltä (puh. 06-7856104).

Mitä asiakkaan on otettava mukaan
Tallentamista varten asiakkaan on otettava mukaan muistitikku tai omia CD- tai
DVD-levyjä. Niitä voi tarvittaessa ostaa myös kirjastosta.

Huomioitavaa
Asiakkaan on huomioitava että digitointi kestää siirrettävän tallenteen pituuden verran. Jos esimerkiksi VHS-kasetti käsittää 180 minuuttia, kestää sen siirtäminen digitaaliseen muotoon yhtä kauan.DVD-RW-levyyn mahtuu kahden tunnin äänittäminen. Digitointi tulee suunnitella siten, että digitointi on valmis puoli tuntia ennen kirjaston sulkemisaikaa. Jos asiakas tallentaa oman aineistonsa kirjaston tietokoneelle,
hänen velvollisuutensa on poistaa aineisto tietokoneelta ja huolehtia siitä ettei aineisto joudu vääriin käsiin. Kirjastohenkilökunta pidättää oikeuden poistaa tietokoneelta
kaikki asiakkaiden tallentamat aineistot. Henkilökunta ei digitoi asiakkaan aineistoja
eikä tarjoa koulutusta aineiston editoinnissa.
Käyttäjän vastuu
Kotiseutukokoelmahuoneessa saa enintään olla kaksi henkilöä samanaikaisesti. Huoneeseen ei saa tuoda ruokaa ja juomaa. Digitointilaitteiden käyttäjät eivät saa häiritä
asiakkaita jotka samanaikaisesti haluavat käyttää kotiseutukokoelmaa. Digitointilaitteita ei siirretä muuhun tilaan. Asiakas on velvollinen korvaamaan laitteille hänen
varauksensa aikana aiheutuneet vahingot. Kirjasto ei vastaa asiakkaan töiden häviämisestä tai joutumisesta vääriin käsiin eikä laitteiden asiakkaan tallenteille tai tallennusvälineille mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

Tekijänoikeus
Asiakkaan on noudatettava tekijänoikeuslakia. Asiakkaalla on oikeus valmistaa kopio omaan käyttöön omasta aineistostaan. Tekijänoikeuslain alaista aineistoa ei saa
kopioida yleiseen käyttöön.

Digitointistudion varaus
Digitointistudio on käytettävissä pääkirjaston aukioloaikoina paitsi aukioloajan
viimeisen puolen tunnin aikana. Digitointistudion voi varata käyttöönsä 1-4 tunniksi kerrallaan. Viikon aikana saa käyttää
studiota korkeintaan kaksi kertaa. Asiakkaalla saa olla enintään kaksi voimassa
olevaa varausta. Varaus peruuntuu, jos varaaja ei saavu 10 minuutin kuluessa varausajan alkamisesta.
Varauksen voi tehdä kirjastossa, sähköpostitse tai puhelimitse (06-78556104).

