
ZARZĄDZENIE Nr 81/2018 
REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO 

w Siedlcach 
 

z dnia 23 lipca 2018 roku 
 
 

w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Bibliot eki Głównej 
 
 
Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz § 54 ust. 1 statutu UPH, w związku z § 4 ust. 2 
Regulaminu Systemu Biblioteczno-Informacyjnego UPH, stanowiącego załącznik do uchwały 
Senatu UPH Nr 33/2013 z dnia 29 maja 2013 r. zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 
1. W strukturze organizacyjnej Biblioteki Głównej UPH, określonej w załączniku do Regulaminu 

Systemu Biblioteczno-Informacyjnego, wprowadza się następujące zmiany: 
1) tworzy się jednostkę organizacyjną o nazwie Oddział Zasobów Cyfrowych i Zbiorów 

Specjalnych; 
2) zmienia się nazwę Oddziału Udostępniania Zbiorów na Oddział Obsługi Użytkowników; 
3) włącza się Sekcję Konserwacji Zbiorów do struktury organizacyjnej Oddziału Obsługi 

Użytkowników. 
2. Strukturę organizacyjną Systemu Biblioteczno-Informacyjnego, w tym Biblioteki Głównej, po 

zmianach, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do zarządzenia. 
 

§ 2 
W Regulaminie Systemu Biblioteczno-Informacyjnego UPH wprowadza się następujące 
zmiany: 
 

1) § 6 otrzymuje brzmienie: 
„§ 6 

1. Do zadań Oddziału Obsługi Użytkowników w szczególności należy: 
1) udostępnianie zbiorów w czytelniach oraz wypożyczanie ich poza Bibliotekę; 
2) przechowywanie, porządkowanie i zabezpieczanie zbiorów; 
3) tworzenie bazy komputerowej czytelników, wypożyczeń i zwrotów; 
4) prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z bibliotek krajowych                      

i zagranicznych; 
5) prowadzenie ewidencji zbiorów przekazywanych do bibliotek 

specjalistycznych i innych agend bibliotecznych; 
6) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych i bibliograficznych; 
7) szkolenie użytkowników w zakresie funkcjonowania systemu biblioteczno-

informacyjnego Uczelni. 
2. Do zadań Sekcji Konserwacji Zbiorów w szczególności należy: 

1) bieżące naprawy zniszczonych wydawnictw; 
2) inne prace introligatorskie.”; 

 
2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7 
Do zadań Oddziału Informacji naukowej w szczególności należy: 
1) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej na rzecz 

użytkowników; 
2) szkolenie użytkowników w zakresie korzystania z zasobów informacji; 
3) administrowanie i promowanie dostępu do elektronicznych źródeł informacji; 



4) dokumentowanie dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu w postaci 
bazy bibliograficznej; 

5) prowadzenie innych baz własnych; 
6) koordynowanie działań promocyjnych i popularyzacyjnych Biblioteki  

– jej zbiorów, zasobów i usług.”; 
 

3) § 8 otrzymuje brzmienie: 
„§ 8 

Do zadań Oddziału Zasobów Cyfrowych i Zbiorów Specjalnych w szczególności 
należy: 
1) tworzenie i udostępnianie  zasobów Repozytorium UPH i Biblioteki Cyfrowej UPH; 
2) pozyskiwanie zasobów do cyfryzacji; 
3) digitalizacja zasobów bibliotecznych w Pracowni Digitalizacji; 
4) digitalizacja zbiorów bibliotecznych dla osób niepełnosprawnych, dla 

Akademickiej Biblioteki Cyfrowej; 
5) magazynowanie i ochrona zbiorów specjalnych; 
6) udostępnianie zbiorów w Czytelni Zbiorów Specjalnych; 
7) tworzenie i aktualizacja witryny internetowej Biblioteki.”. 

 
§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. 
 
 
 
 
            REKTOR 
 
           dr hab. Tamara Zacharuk 
             profesor nadzwyczajny 
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