
USŁUGI INFORMACYJNE

§ 21

1. Biblioteka  Główna  UPH  świadczy  usługi  informacyjne  w  zakresie  zbiorów  dostępnych  
w systemie  biblioteczno-informacyjnym oraz w  miarę  możliwości  w  zakresie  innych  źródeł
informacji krajowych i zagranicznych.

2. Z  usług  informacyjnych  Biblioteki  mają  prawo  korzystać  użytkownicy  posiadający  konto
biblioteczne. Zakres usług informacyjnych obejmuje:
1) udzielanie  informacji  o  zbiorach  Biblioteki  Głównej  i  bibliotek  systemu  biblioteczno-

informacyjnego oraz innych bibliotek polskich zagranicznych - usługę realizują  wszystkie
agendy;

2) pomoc  w  poszukiwaniach  bibliograficznych  i  rzeczowych  literatury  na  dany  temat  
w  oparciu  o  elektroniczne  i  drukowane  źródła  informacji  -  usługę  realizuje  Oddział
Informacji Naukowej;

3) pomoc  w  sprawdzaniu  poprawności  opisów  bibliograficznych  dokumentów  oraz
uzupełnianie ich o brakujące elementy - usługę realizuje Oddział Informacji Naukowej;

4) działalność  szkoleniową  i  instruktażową  w  zakresie  wykorzystania  dostępnych
elektronicznych źródeł informacji (bazy danych, e-czasopisma, e-książki) - usługę realizuje
Oddział Informacji Naukowej;

5) wykonywanie  analiz  bibliometrycznych,  raportów cytowań w oparciu  o dostępne bazy -
usługa dostępna tylko dla pracowników naukowych i doktorantów Uniwersytetu - usługę
realizuje Oddział Informacji Naukowej;

6) konsultacje grupowe i indywidualne w zakresie zasad ewaluacji - usługę realizuje Oddział
Informacji Naukowej;

ZASADY KORZYSTANIA Z ZASOBÓW ELEKTRONICZNYCH

§ 22

1. Biblioteka udostępnia następujące zasoby elektroniczne: 
1) licencjonowane bazy danych; 
2) własne bazy danych (opracowywane w Bibliotece); 
3) publikacje umieszczone w Bibliotece Cyfrowej UPH oraz Repozytorium UPH; 
4) źródła informacji naukowej w wolnym dostępie online;
5) wydawnictwa multimedialne.

2. Prawo  do  korzystania  z  licencjonowanych  zasobów  elektronicznych  mają  pracownicy,
doktoranci  i  studenci  UPH  legitymujący  się  zarejestrowanym  dokumentem  identyfikującym
użytkownika w bibliotecznym systemie komputerowym.

3. Status  upoważnionego  użytkownika  uzyskują  również  naukowcy,  doktoranci  i  studenci
przebywający czasowo w Uniwersytecie, którzy posiadają Kartę biblioteczną Biblioteki Głównej
UPH.

4. Dostęp  do  licencjonowanych  zasobów  elektronicznych  dla  uprawnionych  użytkowników  
z Uniwersytetu UPH odbywa się:
1) z komputerów stacjonarnych znajdujących się w Bibliotece Głównej w Oddziale Informacji

Naukowej,  Czytelni  Internetowej,  Kabinach  Pracy  Indywidualnej,  Czytelni  Oddziału
Zasobów  Cyfrowych i Zbiorów Specjalnych; 

2) Bibliotece Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych;
3) ze wszystkich komputerów w sieci UPH mających dostęp do Internetu; 
4) zdalnie,  spoza  sieci  komputerowej  UPH  –  na  podstawie  autoryzacji  uprawnionych

użytkowników,  posiadających  wolne  od  blokad  konto  w  bibliotecznym  systemie
komputerowym, uwierzytelniających się danymi do logowania  do konta bibliotecznego.

5. Zarejestrowani  w  Bibliotece  użytkownicy  spoza  UPH,  nieposiadający  indywidualnych  kont
dostępu  do  sieci  Internet  mogą  korzystać  z  otwartych  źródeł  elektronicznych  w  Czytelni
Oddziału Informacji Naukowej.



6. Upoważnieni  użytkownicy  spoza  UPH  (pracownicy,  doktoranci,  studenci  innych  instytucji
naukowych  przebywający  czasowo  w  UPH)  mogą  korzystać  z  licencjonowanych  zasobów
elektronicznych wyłącznie na miejscu w Czytelni Oddziału Informacji Naukowej.

7. Korzystanie z zasobów elektronicznych UPH musi odbywać się zgodnie z warunkami umów
licencyjnych oraz poszanowaniem autorskich praw osobistych i majątkowych. 

8. Dozwolone jest jedynie do celów dydaktycznych i badań naukowych:
1) wykonanie pojedynczych kopii lub wydruków artykułów, rozdziałów; 
2) tworzenie indywidualnych kolekcji dokumentów potrzebnych do prowadzonych przez daną

osobę badań, w tym ich drukowanie i zapisywanie na nośniku elektronicznym.
9. Zabronione jest: 

1) publikowanie  fragmentów  lub  całości  artykułów  i  rozdziałów  w  formie  oryginalnej  lub
zmienionej bez podania autorstwa i źródła;

2) wykonywanie  kopii  znacznej  części  licencjonowanych  materiałów,  w  szczególności
systematyczne  kopiowanie  całych  numerów  czasopism,  wykonywanie  kopii
licencjonowanych zasobów elektronicznych, noszących znamiona komercyjnej dystrybucji i
lub redystrybucji osobom trzecim;

3) udostępnienie loginu i hasła do zasobów elektronicznych osobom trzecim. 
10. Wyniki wyszukiwań użytkownicy mogą zapisywać własnych nośnikach danych.  
11. W  Czytelni  Oddziału  Informacji  Naukowej  odpłatnie  wykonuje  się  wydruki  czarno-białe

materiałów. Za wymienioną usługę pobiera się opłatę według  cennika.


