
Załącznik nr 8  
do Regulaminu Udostępniania Zbiorów  w Systemie Biblioteczno-Informacyjnym UPH 

 
REGULAMIN CZYTELNI ZBIORÓW SPECJALNYCH  

BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANIS TYCZNEGO W SIEDLCACH 
 
I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Czytelnia Zbiorów Specjalnych, zwana dalej Czytelnią, udostępnia następujące materiały biblioteczne: 

starodruki, albumy, książki wydane do 1945 roku, zbiory elektroniczne, kartograficzne, ikonograficzne, 
muzyczne, audiowizualne, fotograficzne, filatelistyczne, normy, mikroformy, literaturę wydaną poza cenzurą, 
dokumenty życia społecznego itp. 

2. Zbiory  Czytelni udostępniane są wszystkim zainteresowanym czytelnikom wyłącznie w Czytelni. 
3. Dokumenty elektroniczne udostępniane są wyłącznie na sprzęcie zainstalowanym w Czytelni, za wyjątkiem nut 

i książek mówionych, które udostępniane są na okres 1 tygodnia. 
4. Kasety VHS udostępniane są w sali telewizyjnej znajdującej się w obrębie Czytelni. 
5. Czytelnia Zbiorów Specjalnych obsługuje kabiny ze sprzętem specjalistycznym. 

 
II. Zasady korzystania z Czytelni Zbiorów Specjalny ch 
 

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

1) pozostawienia 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 i zwraca przy stanowisku obsługi użytkownika. 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 to 
odbiera po zwróceniu udostępnionych materiałów bibliotecznych; 

4) zgłosić bibliotekarzowi przyniesione materiały własne (książki, czasopisma oraz dokumenty na nośnikach 
elektronicznych). 

 
§ 3 

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

2. Użytkownik, za  zgodą bibliotekarza, może samodzielnie zeskanować potrzebne mu materiały biblioteczne  
(z wyjątkiem podanych w pkt. 1), w zakresie dozwolonego użytki, przewidzianego w ustawie o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 

3. 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.  

4. Wykorzystane materiały biblioteczne należy zwrócić bibliotekarzowi.  
 

§ 4 
1. Pobrane z Internetu, sformatowane dane należy zabezpieczyć wysyłając je na swoją skrzynkę e-mail, konto 

ftp, zapisać je na płycie lub dyskietce udostępnionej odpłatnie przez bibliotekarza (Załącznik nr 3 do 
Regulaminu Udostępniania Zbiorów w Systemie Biblioteczno-Informacyjnym UPH). 

2. Użytkownicy mogą skorzystać z własnych nośników danych, po uprzednim ich sprawdzeniu przez 
bibliotekarza (pod kątem obecności wirusa).  

3. Użytkownik może wydrukować potrzebne mu materiały. Opłata według Załącznika nr 3 do Regulaminu 
Udostępniania Zbiorów w Systemie Biblioteczno-Informacyjnym UPH. 

 
III. Postanowienia ko ńcowe 
 

§ 5 
1. Użytkownik odpowiada materialnie za zniszczenie materiałów bibliotecznych. Uszkodzenia, zauważone przed 

skorzystaniem ze zbiorów, należy  niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi. 
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. 

 

 


