
Załącznik nr 9 
do Regulaminu Udostępniania Zbiorów  w Systemie Biblioteczno-Informacyjnym UPH 

 
REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ 

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

§ 1 
1. Czytelnia Internetowa, zwana dalej Czytelnią, przeznaczona jest wyłącznie dla studentów, doktorantów 

i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Wyższego Seminarium 
Duchownego i słuchaczy Niepublicznego Studium Farmaceutycznego posiadających indywidualne konto do 
logowania się w Akademickiej Sieci Uczelnianej.  

2. Aktywność związana z korzystaniem z Internetu jest logowana i archiwizowana na serwerach uczelnianych,  
i w razie konieczności udostępniana odpowiednim służbom państwowym. 

3. Korzystający z usług ma obowiązek szanowania udostępnianego mu sprzętu wraz z oprogramowaniem i jest 
odpowiedzialny materialnie za straty powstałe z jego winy. 

 
II. Zasady korzystania z Czytelni  
 

§ 2 
Użytkownik chcący skorzystać z 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; 

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. 

 
§ 3 

1. Komputery w Czytelni przeznaczone są do edycji tekstów, korzystania z baz danych, poczty elektronicznej 
i Internetu.  

2. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem i po zakończeniu należy poinformować bibliotekarza o wszystkich 
zauważonych uszkodzeniach sprzętu. 

3. Komputery nie mogą być wykorzystywane do tworzenia, gromadzenia, prezentowania lub rozpowszechniania 
materiałów o treści obrażającej uczucia innych (pornografia, treści rasistowskie, itp.). 

4. Limit czasu pracy w sesji internetowej wynosi maksymalnie 2 godziny. 
 

§ 4 
1. Zabrania się instalowania na komputerach znajdujących się w Czytelni oprogramowania przyniesionego  

z zewnątrz lub ściąganego przez Internet. 
2. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, zmian konfiguracji sprzętu, 

przełączanie lub odłączanie klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcanie jednostek centralnych itp. 
3. Po zakończeniu sesji należy usunąć swoje pliki i katalogi zachowane na komputerze lokalnie. Wszelkie pliki 

pozostawione przez użytkownika na komputerze będą kasowane. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za 
dane pozostawione na komputerze. 

 
§ 5 

1. Pobrane z Internetu, sformatowane dane można zabezpieczyć wysyłając je na swoją skrzynkę e-mail, konto ftp 
lub zapisać je na własnym nośniku danych lub udostępnionym odpłatnie przez bibliotekarza. 

2. Użytkownik może wydrukować potrzebne mu materiały w Oddziale Informacji Naukowej, uprzednio zapisując 
je na dysku sieciowym CZYTELNIA INTERNETOWA, w folderze z numerem stanowiska. Opłata według 
Załącznika nr 3 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów w Systemie Biblioteczno-Informacyjnym UPH. 

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez 
uprawnione osoby. W przypadku naruszenia regulaminu następuje natychmiastowe przerwanie sesji 
użytkownika. 

 
III. Postanowienia ko ńcowe 

 
§ 6 

1. Biblioteka nie odpowiada za utratę danych lub awarię nośnika użytkownika wynikającą z niewłaściwego 
działania urządzeń komputerowych lub sieci elektrycznej. 

2. Użytkownik, który nie przestrzega zasad Regulaminu Czytelni Internetowej traci prawo do korzystania z jej 
zbiorów na czas określony przez kierownika Oddziału Udostępniania. W  wyjątkowych sytuacjach użytkownik 
może być całkowicie pozbawiony prawa do korzystania z usług Biblioteki Głównej.  

 


