
Załącznik nr 7 
 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów  w Systemie Biblioteczno-Informacyjnym UPH 

 
REGULAMIN CZYTELNI OGÓLNEJ I WYDAWNICTW CI ĄGŁYCH 

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

§ 1 
1. Zbiory Czytelni Ogólnej, Czasopism i Wydawnictw Ciągłych, zwanych dalej Czytelniami są udostępniane 

wyłącznie na miejscu, na zasadach wolnego dostępu. 
2. Czytelnie dostępne są dla  wszystkich zainteresowanych czytelników.  
3. Do zbiorów Czytelni jest wolny dostęp. Wykorzystane materiały biblioteczne należy odkładać na wózki. 
  
II. Zasady korzystania z Czytelni 
 

§ 2 
1. Użytkownik chcący skorzystać ze zbiorów Czytelni zobowiązany jest do: 

1) pozostawiania w szatni okryć wierzchnich, a także teczek, plecaków i toreb, których wymiary są większe 
niż 30x30x30 cm. Mniejsze torby należy pozostawić w specjalnych szafkach zlokalizowanych przy 
czytelniach. Klucz do szafek pobiera się przy stanowisku obsługi użytkownika. Klucz do szafki pozostaje do 
dyspozycji użytkownika na czas przebywania w Czytelniach. Po zakończeniu pracy w danym dniu klucz 
należy zwrócić bibliotekarzowi. Zagubienie klucza skutkuje koniecznością uiszczenia opłaty za jego 
duplikat. (Załącznik nr 1 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów w Systemie Biblioteczno-Informacyjnym 
UPH);  

2) wpisania się do książki odwiedzin znajdującej się na stanowisku obsługi użytkownika. Wpis ten stanowi 
jednocześnie zobowiązanie  do przestrzegania Regulaminu Czytelni;  

3) pozostawienia bibliotekarzowi ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub karty bibliotecznej, który  
odbiera po zwróceniu udostępnionych materiałów bibliotecznych. 

2. Przyniesione materiały własne (książki, czasopisma), należy zgłosić bibliotekarzom w Czytelniach. 
3. Wykorzystane materiały biblioteczne należy odkładać na wózki. 
4. Użytkownicy dysponujący własnymi laptopami mogą korzystać z dostępu do sieci elektrycznej na wskazanych 

miejscach w Czytelniach.  
 

§ 3 
2. Materiały biblioteczne znajdujące się w magazynach udostępniane są na podstawie zamówienia. Ostatnie 

zamówienia realizowane są na 30 minut przed zamknięciem Biblioteki. Zamówienie składa się u dyżurującego 
bibliotekarza. Użytkownik ma możliwość pozostawienia w Czytelni materiałów zamówionych z magazynu na 
okres 5 dni, po uprzednim zgłoszeniu tego zamiaru dyżurującemu bibliotekarzowi. 

3. Użytkownik może wypożyczyć materiały biblioteczne do punktu kserograficznego, znajdującego się obok 
Czytelni, 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. 

4. Użytkownik, za zgodą bibliotekarza, może samodzielnie zeskanować potrzebne mu materiały biblioteczne  
(z wyjątkiem podanych w pkt. 2), w zakresie dozwolonego użytku, przewidzianego w ustawie o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 

5. Dopuszczalne jest, za zgodą bibliotekarza, nieinwazyjne filmowanie i fotografowanie fragmentu zbiorów 
w zakresie dozwolonego użytku, przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na 
sprzęcie użytkownika. Nie wolno używać lamp błyskowych.  

6. Użytkownik odpowiada materialnie za zniszczenie materiałów bibliotecznych. Uszkodzenia, zauważone przed 
skorzystaniem ze zbiorów, należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi. 

7. Klucz do szafki pozostaje do dyspozycji użytkownika na czas przebywania w Czytelniach. Po zakończeniu 
pracy w danym dniu klucz należy zwrócić bibliotekarzowi. Zagubienie klucza skutkuje koniecznością uiszczenia 
opłaty za jego duplikat. (Załącznik nr 1 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów w Systemie Biblioteczno-
Informacyjnym UPH). 

 
III. Postanowienia ko ńcowe 
 

§ 4 
1. Zbiory Czytelni zabezpieczone są elektronicznie, w przypadku włączenia się sygnalizacji alarmowej dyżurny 

bibliotekarz ma prawo skontrolować użytkownika.  
2. Użytkownik, który nie przestrzega zasad Regulaminu Czytelni traci prawo do korzystania z ich zbiorów na czas 

określony przez kierownika Oddziału Udostępniania. W wyjątkowych sytuacjach użytkownik może być 
całkowicie pozbawiony prawa do korzystania z usług bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego UPH. 


