
Załącznik nr 10 
do Regulaminu Udostępniania Zbiorów  w Systemie Biblioteczno-Informacyjnym UPH 

 
REGULAMIN ODDZIAŁU INFORMACJI NAUKOWEJ  

BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANI STYCZNEGO W SIEDLCACH 
 
I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Oddział Informacji Naukowej, zwany dalej Oddziałem, obsługuje wszystkich zainteresowanych. 
2. W Oddziale można korzystać do celów naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych z: 

1) katalogów Biblioteki Głównej; 
2) wydawnictw informacyjnych stanowiących księgozbiór podręczny Oddziału; 
3) elektronicznych źródeł informacji prenumerowanych przez Bibliotekę Główną;  
4) źródeł internetowych. 

3. W Czytelni Oddziału udostępnia się na miejscu księgozbiór podręczny wydawnictw informacyjnych. Materiały 
biblioteczne podaje dyżurujący bibliotekarz. 

4. Pracownicy Oddziału udzielają informacji bibliograficznych, bibliotecznych i rzeczowych oraz pomagają  
w korzystaniu z drukowanych i elektronicznych źródeł informacji, a także służą pomocą w zakresie 
prowadzonych wyszukiwań, pomagają w sprecyzowaniu tematyki poszukiwań oraz obsłudze zainstalowanych 
programów.  

 
II. Prawa i obowi ązki u żytkownika 
 

§ 2 
1. Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z usług Czytelni Oddziału po wpisaniu się do rejestru odwiedzin 

(wpis ten stanowi zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu) oraz zgłoszeniu dyżurującemu 
bibliotekarzowi wnoszonych materiałów bibliotecznych oraz okazania ich przy wychodzeniu. 

2. Użytkownik ma dostęp do stanowiska komputerowego, które wyznacza dyżurny bibliotekarz, nie zezwala się 
na pracę zespołową.  

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez 
bibliotekarza. Długość sesji wynosi 2 godz. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu następuje 
natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika. 

4. Wszelkie nieprawidłowości i ewentualne uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi. 
5. Niedozwolone jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu komputerowego. Wykorzystywanie 

sprzętu do celów niezgodnych z przeznaczeniem  jest zabronione. 
 

§ 3 
1. Wyniki poszukiwań użytkownicy mogą zapisywać samodzielnie na stanowisku do nagrywania własnych 

nośnikach danych. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione na komputerze. 
2. W Czytelni Oddziału odpłatnie wykonuje się następujące usługi: wydruki materiałów, skanowanie materiałów, 

nagrywanie na dyskietki, CD i DVD. Za wymienione usługi pobiera się opłatę według  cennika stanowiącego 
Załącznik nr 3 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów w Systemie Biblioteczno-Informacyjnym UPH.   

 
§ 4 

Dopuszcza się wypożyczanie niektórych materiałów bibliotecznych poza obręb Czytelni do punktu 
kserograficznego, znajdującego się na terenie Biblioteki, po pozostawieniu dokumentu tożsamości u dyżurującego 
bibliotekarza.  
 
III. Zasady udost ępniania  niepublikowanych prac doktorskich 
 

§ 5 
1. Rozprawy doktorskie obronione, napisane pod kierunkiem promotorów lub recenzowane przez pracowników 

UPH przechowywane są w Oddziale Informacji Naukowej BG, jako jednoegzemplarzowe i na prawach 
rękopisu.  

2. Rozprawy doktorskie w wersji drukowanej, zgromadzone przed dniem wejścia w życie Zarządzenia Nr 16/2007 
Rektora, udostępniane są wyłącznie prezencyjnie w Czytelni Oddziału  na podstawie pisemnej zgody autora.  

3. Rozprawy doktorskie po wejściu w życie Zarządzenia Nr 16/2007 Rektora AP udostępniane są wyłącznie  
w wersji elektronicznej na podstawie oświadczenia autora.  

 
§ 6 

1. Oddział tworzy elektroniczną, bibliograficzną bazę danych wszystkich prac doktorskich zatytułowaną 
„Rozprawy Doktorskie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”. Baza dostępna jest na 
stronie internetowej Biblioteki Głównej. 

2. Baza, o której mowa w ust. 1, tworzona jest na podstawie licencji nieodpłatnej, niewyłącznej udzielonej przez 
autora rozprawy w formie pisemnej (Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2007 Rektora), w którym upoważnia 
on Bibliotekę Główną do przechowywania i archiwizowania pracy w pamięci komputera, a także określa zakres 



jej udostępniania w sieci. Autor ma prawo ograniczyć udzieloną licencję do udostępniania rozprawy określając 
jej warunki.  

3. W przypadku nie udzielenia licencji przez autora rozprawy, w bazie elektronicznej umieszcza się jedynie  opis 
bibliograficzny rozprawy wraz ze streszczeniem, sporządzonym według wzoru (Załącznik nr 1 do Zarządzenia 
Nr 16/2007 Rektora). Brak zgody autora jest równoznaczny z brakiem możliwości udostępniania (spisu treści 
lub pełnego tekstu) rozprawy doktorskiej. 

 
§ 7 

1. Prace doktorskie, których autorzy wyrazili zgodę na udostępnianie w sieci spisów treści i/lub streszczeń i/lub 
pełnych tekstów są o nie uzupełniane.  

2. Zabezpiecza się możliwości edycji, kopiowania, drukowania (zablokowanie systemowe Adobe) 
zamieszczonych tekstów. 

3. Użytkownik chcący skorzystać z pracy doktorskiej, w wersji drukowanej, ma obowiązek wpisania się do 
zeszytu ewidencji wykorzystania (wpis ten stanowi zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu). 

4. Rozpraw doktorskich nie można wypożyczać i powielać zarówno w całości, jak i w części. 
 
IV. Postanowienia ko ńcowe 
 
6. Użytkownicy korzystający z usług Oddziału mają obowiązek szanowania udostępnionego im sprzętu wraz  

z oprogramowaniem i są odpowiedzialni za wszelkie straty materialne powstałe z ich winy. 
7. Użytkownik, który nie przestrzega zasad Regulaminu Oddziału traci prawo do korzystania z jego zbiorów na 

czas określony przez kierownika Oddziału. W wyjątkowych sytuacjach użytkownik może być całkowicie 
pozbawiony prawa do korzystania z usług Biblioteki Głównej. 

 


