
Załącznik nr 13 
do Regulaminu Udostępniania Zbiorów  w Systemie Biblioteczno-Informacyjnym UPH 

 
 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW W BIBLIOTEKACH SPECJALISTYCZNYCH  
SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO  

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCA CH 
 
 

I. Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Wszystkie biblioteki specjalistyczne funkcjonują jako czytelnie. 
2. Prawo do korzystania z bibliotek specjalistycznych ma każdy zainteresowany. 
3. Korzystanie ze zbiorów i usług bibliotek specjalistycznych jest bezpłatne, z wyjątkiem opłat za wydruki i nośniki 

elektroniczne związane z działalnością informacyjną i bibliograficzną (Ustawa o bibliotekach z 1997 r. Dz. U nr 
85 poz.539 art.14 pkt 1, 2 z późn. zm.) oraz za wypożyczenia międzybiblioteczne, zgodnie z wystawionymi 
fakturami. Wysokość opłat reguluje Załącznik nr 3 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów w Systemie 
Biblioteczno-Informacyjnym UPH. 

 
 
II. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotek specjal istycznych  
 

§ 2 
1. Użytkownik korzystający ze zbiorów zobowiązany jest: 

1) pozostawić w szatni okrycia wierzchnie i torby; 
2) wpisać się do książki odwiedzin. Wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie użytkownika do 

przestrzegania Regulaminu; 
3) pozostawić bibliotekarzowi dokument tożsamości ze zdjęciem lub kartę biblioteczną, który odbiera po 

zwróceniu udostępnionych materiałów bibliotecznych; 
4) powiadomić bibliotekarza o przyniesionych materiałach własnych (książki, czasopisma); 
5) zgłosić bibliotekarzowi zauważone uszkodzenia materiałów bibliotecznych ; 

2. Użytkownik może wypożyczyć materiały biblioteczne do punktu kserograficznego tylko za zgodą bibliotekarza. 
Nie wykonuje się odbitek z materiałów szczególnie wartościowych oraz mogących ulec zniszczeniu w trakcie 
kopiowania. Materiały wydane przed 1945 rokiem, a także wydawnictwa „drugiego obiegu" nie mogą być 
kopiowane. 

 
§ 3 

Dopuszczalne jest, za zgodą bibliotekarza, nieinwazyjne filmowanie i fotografowanie (np. aparatem cyfrowym) 
fragmentu zbiorów w zakresie dozwolonego użytku, przewidzianego w Ustawie o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83), na własnym sprzęcie użytkowników. Nie wolno używać lamp błyskowych.  
 
III. Postanowienia ko ńcowe 
 

§ 4 
1. Użytkownik odpowiada materialnie za zniszczenie materiałów bibliotecznych (Załącznik nr 4 do Regulaminu 

Udostępniania Zbiorów w Systemie Biblioteczno-Informacyjnym UPH). 
2. Użytkownik, który nie przestrzega powyższego Regulaminu traci prawo do korzystania ze zbiorów bibliotek 

specjalistycznych na czas określony przez dyrektora Biblioteki Głównej. W wyjątkowych sytuacjach użytkownik 
może być całkowicie pozbawiony prawa do korzystania z usług bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego 
UPH. 

 
 


