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Załącznik Nr 1
do Regulaminu udostępniania zbiorów  

  i świadczenia usług w systemie 
biblioteczno-informacyjnym UPH

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG 
W BIBLIOTECE SPECJALISTYCZNEJ SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO 

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Biblioteka  specjalistyczna  (dalej  Biblioteka)  pełni  funkcję  ogólnodostępnej  czytelni
udostępniającej księgozbiór na miejscu wszystkim użytkownikom. 

2. Korzystanie ze zbiorów i usług biblioteki specjalistycznej jest bezpłatne, z wyjątkiem opłat
za wydruki i nośniki elektroniczne związane z działalnością informacyjną i bibliograficzną.
Wysokości  opłat  określa  Załącznik  Nr  2  do  Regulaminu  Udostępniania  zbiorów  
i świadczenia usług w systemie biblioteczno-informacyjnym UPH.

3. Korzystanie ze zbiorów i usług bibliotecznych nie może naruszać  przepisów ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231)
oraz warunków zawartych umów licencyjnych. 

4. Regulamin dostępny jest do wglądu we wszystkich agendach otwartych dla użytkowników
oraz na stronie internetowej Biblioteki Głównej. 

5. Godziny otwarcia poszczególnych agend biblioteki podaje się do wiadomości w widocznych
miejscach i na stronie internetowej Biblioteki. 

ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI SPECJALISTYCZNEJ

§ 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 użytkow-

nika do przestrzegania niniejszego Regulaminu;
3) powiadomić bibliotekarza o przyniesionych materiałach własnych (książki, czasopisma);
4) zgłosić bibliotekarzowi zauważone uszkodzenia materiałów bibliotecznych.

2. Użytkownicy, za zgodą bibliotekarza, mogą samodzielnie zeskanować lub nieinwazyjne sfil-
mować/sfotografować  (bez używania lamp błyskowych).

3. Kopiowanie i fotografowanie materiałów bibliotecznych podlega ograniczeniom wynikającym
z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wy-
konane kopie mogą służyć wyłącznie do użytku osobistego. Dodatkowo, nie wykonuje się
kopii z materiałów szczególnie wartościowych oraz mogących ulec zniszczeniu w trakcie ko-
piowania  oraz  wydanych  przed  1945  rokiem,  dokumentów  normalizacyjnych  
i patentowych, zbiorów specjalnych oraz zbiorów w złym stanie technicznym.

4. Użytkownicy samodzielnie wykonujący kopie, osobiście odpowiadają za przestrzeganie pra-
wa autorskiego.

5. Użytkownik odpowiada materialnie za zniszczenie materiałów bibliotecznych. Uszkodzenia,
zauważone przed skorzystaniem ze zbiorów, należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
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ZASADY KORZYSTANIA Z ZASOBÓW ELEKTRONICZNYCH

§ 3

Postanowienia  §  22 Regulaminu  udostępniania  zbiorów  i  świadczenia  usług  w  systemie
biblioteczno-informacyjnym  UPH  mają  zastosowanie  do  biblioteki  specjalistycznej
funkcjonującej w systemie biblioteczno-informacyjnym UPH.

ZASADY KORZYSTANIA  ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH Z DOSTĘPEM
DO INTERNETU W BIBLIOTECE SPECJALISTYCZNEJ

§ 4

1. Internet i sprzęt komputerowy mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów edukacyjnych
i naukowych. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania prawa i zasad spo-
łecznych. 

2. Korzystanie z sieci internetowej jest monitorowane, a aktywność z nim związana jest archi-
wizowana.

3. Studenci, doktoranci, pracownicy UPH logują się do Internetu za pomocą indywidualnych
kont do logowania.

4. Użytkownicy biblioteki specjalistycznej mają prawo do:
1) korzystania z komputerów przeznaczonych dla użytkowników;
2) korzystania ze źródeł elektronicznych, zgodnie z Zasadami korzystania z zasobów elek-

tronicznych niniejszego regulaminu;  
3) pracy na własnych komputerach przenośnych przy wykorzystaniu sieci bezprzewodowej

EDUROAM do o ile posiadają indywidualne dane logowania do tej sieci; 
4) nagrywania plików na własne nośniki danych;  
5) dokonywania wydruków ze zbiorów Biblioteki lub Internetu (z wyłączeniem zbiorów chro-

nionych prawami autorskimi), uiszczając opłatę wg cennika;
6) korzystania ze skanerów oraz oprogramowania dla osób z niepełnosprawnościami.

3. Czas pracy na komputerach może być limitowany. 
4. Zabronione jest:

1) podłączanie prywatnych komputerów do sieci przewodowej;
2) prowadzenie  działań  powodujących  uszkodzenie  elementów  sprzętowych,

oprogramowania bądź dezorganizację pracy sieci;
3) kopiowanie programów będących własnością UPH;
4) podejmowanie  prób  łamania  istniejących  zabezpieczeń  sieci,  prowadzenie  działań

mających  na  celu  deszyfrację  hasła,  podsłuchiwanie  lub  przechwytywanie  informacji
przepływającej w sieci;

5) rozsyłanie masowej poczty (spamu) i obszernych załączników;
6) wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji elementów sieci;
7) instalowanie programów. 

5. Przy stanowiskach komputerowych obowiązuje zakaz spożywania posiłków i płynów.
6. Wszelkie zakłócenia w działaniu komputera należy bezzwłocznie zgłosić bibliotekarzowi. 
7. Pracownicy wszystkich agend udostępniających komputery użytkownikom udzielają pomocy

ogólnej. 
8. Użytkownicy korzystający z komputerów mają obowiązek szanowania udostępnionego im

sprzętu wraz z oprogramowaniem i są odpowiedzialni za wszelkie straty materialne powsta-
łe z ich winy. 

9. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione na komputerze lub awarię
nośnika użytkownika wynikającą z niewłaściwego działania urządzeń komputerowych lub
sieci elektrycznej.

10. Pracownicy udzielają informacji o dostępnych zbiorach elektronicznych oraz monitorują spo-
sób wykorzystania stanowisk komputerowych i innego sprzętu elektronicznego.  

11. W przypadku  stwierdzenia  naruszenia  obowiązujących  zasad  pracownik agendy ma  pra-
wo natychmiastowego przerwania sesji użytkownika oraz wyproszenia go z Biblioteki.  
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 5

1. Użytkownicy zobowiązani są do:
1) znajomości  Regulaminu  i  jego  przestrzegania  i  bieżących  informacji,  podawanych  

do wiadomości użytkowników, dotyczących zasad korzystania ze zbiorów i usług;
2) zachowania ciszy;
3) wyłączenie sygnałów dźwiękowych w telefonach komórkowych i  innych urządzeniach

elektronicznych;
4) pełnego poszanowania zbiorów i troskliwego obchodzenia się ze sprzętem, który został

oddany do ich dyspozycji oraz odpowiedzialności za wszelkie zawinione szkody;
5) podporządkowania się prośbom i poleceniom bibliotekarzy;
6) przestrzegania  zasad współżycia  społecznego  i  kultury  osobistej  zgodnie  z  normami

przyjętymi  
w miejscach publicznych.

2. Na  terenie  Biblioteki  obowiązuje  całkowity  zakaz  palenia  wyrobów  tytoniowych,  
e-papierosów, spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających oraz wprowadzania
zwierząt (za wyjątkiem psów przewodników).

3. Biblioteka  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  mienie  pozostawione  przez  użytkowników  
w budynku. Osoby naruszające Regulamin mogą zostać czasowo lub na stałe pozbawione
prawa do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki. Rozstrzygnięcie w tej sprawie podejmuje
dyrektor Biblioteki Głównej. 

4. Wszelkie  uwagi,  sugestie  i  wnioski  należy  kierować na adres  Biblioteki  Głównej  UPH,  
ul. ks. J. Popiełuszki  9, 08-110 Siedlce lub na e-mail : sekretariatbg@uph.edu.pl.   

5. Użytkownik odpowiada materialnie za zniszczenie materiałów bibliotecznych.
6. 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.
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