
Zasady korzystania z Biblioteki Głównej UPH 
od dnia 15 marca 2021 r. do odwołania 

Godziny otwarcia 
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 -15.00,  

środa: 9.00 – 17.00,  

sobota: nieczynne. 

 

Obostrzenia 

Do odwołania nieczynne są: czytelnie, kabiny pracy indywidualnej, Oddział Informacji Naukowej, 

stanowiska w przestrzeni społecznej Biblioteki.  

Nie można korzystać z katalogów kartkowych, terminali katalogowych, stanowisk komputerowych, 

skanerów. 

Ze względu na trwające zagrożenie epidemiologiczne, dbając o bezpieczeństwo zarówno 

Użytkowników, jak i personelu Biblioteki, Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania 

następujących zasad oraz stosowania ogólnych zasad GIS:  

 zachować 2 m dystans przestrzenny, 

 nosić maseczki ochronne i stosować środki dezynfekujące dostępne na terenie Biblioteki. 

Zasady wypożyczania książek 

 W celu wypożyczenia materiałów bibliotecznych Użytkownik składa zamówienie on-line poprzez 

KATALOG INTEGRO. 

 Przygotowane do odbioru książki są zarejestrowane  

w systemie bibliotecznym, na indywidualnym koncie Użytkownika.  

 Użytkownik jest zobowiązany do weryfikowania stanu elektronicznego konta bibliotecznego oraz 

przestrzegania terminów zwrotu wypożyczonych pozycji.  

Kontakt z Wypożyczlnią:  telefon 25 643 17 44 wypozyczalnia@uph.edu.pl 

Procedura odbioru zamówionych pozycji w okresie zagrożenia 

epidemiologicznego 
Odbiór zamówionych książek będzie możliwy w godzinach pracy Biblioteki. 

Odbiór książek jest możliwy przy wejściu głównym do Biblioteki, po przyjściu do budynku prosimy 

powiadomić  portiernię. 

 

Książki są odbierane osobiście przez Użytkownika legitymującego się ważną ELS, ELD, kartą 

biblioteczną, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa rekomendowanych przez 

Ministerstwo Zdrowia. 

 

Do momentu dostarczenia zamówienia, Użytkownik oczekuje w holu Biblioteki. 

Użytkownik korzystający z tymczasowych rozwiązań akceptuje zasady zawarte w Procedurze 

wypożyczeń. Terminy zwrotów wypożyczonych książek zostały przedłużone do 6 kwietnia  2021 r.  
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Uregulowanie opłaty, za nieterminowy zwrot książek, naliczonej przed 15 marca 2021 r. może być 

dokonywane wyłącznie drogą elektroniczną w systemie PayU poprzez konto biblioteczne  

lub przelewem na konto, po uprzednim zwróceniu książek. 

 

Zwrot książek 

Zwracane pozycje należy pozostawiać na wystawionych w holu wózkach.  

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 
Zamówienia na książki lub artykuły niedostępne w Bibliotece Głównej i bibliotekach siedleckich będą 

realizowane w miarę dostępności bibliotek współpracujących, zamówienia należy składać poprzez 

formularze dostępne na stronie Biblioteki lub przesyłać na adres wmb@uph.edu.pl.  

Zamów kopię 
Biblioteka realizuje zamówienia na kopie cyfrowe materiałów bibliotecznych poprzez katalog Integro 

za pośrednictwem usługi Zamów kopię. Skorzystać z niej mogą czytelnicy posiadający aktywne 

konto w BG UPH. Możliwe jest zamawianie wyłącznie pozycji oznaczonych w katalogu Integro 

przyciskiem Zamów kopię. Usługa jest bezpłatna. 

Prosimy o wysyłanie zamówień na publikacje potrzebne na konkretne zajęcia, a nie cały cykl. 

Pozwoli to na ich sprawniejszą realizację.  

Obowiązuje kolejność zgłoszeń. 

Usługa jest dostępna po zalogowaniu się do katalogu komputerowego. Do korzystania z niej 

uprawnione są te osoby, które przy zapisie wyraziły zgodę na komunikację mailową. Jednorazowo 

można złożyć zamówienie na 7 tytułów: 1 tytuł / max. 50 stron.  

 

Pobranie zrealizowanego zamówienia następuje po zalogowaniu się na konto użytkownika  

w systemie bibliotecznym w zakładce zamówienia reprograficzne. Zamówienie oczekuje na 

pobranie i zapisanie pliku przez 10 dni od momentu zarejestrowania realizacji zamówienia.  

Po tym okresie plik zostaje usunięty z serwera.  

Ważne: usługa Zamów kopię nie obejmuje literatury pięknej. 

Zasoby elektroniczne 
Zbiory elektroniczne UPH : bazy danych, e-czasopisma i e-książki dostępne są z dowolnego miejsca 

w sieci uczelnianej i komputerów domowych poprzez system HAN (pracownicy, doktoranci i studenci 

Uniwersytetu). 

Dostęp do e-zbiorów jest możliwy dla uprawnionych użytkowników (osoby posiadające kartę 

biblioteczną). Logowanie odbywa się na podstawie loginu (ID) i hasła do konta bibliotecznego. 

Archiwum, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami 
Interesanci Archiwum oraz Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami  

po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny z właściwą jednostką, obowiązani są po przybyciu  

do Biblioteki poinformować Portiernię. 
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