
VIII. WYPOŻYCZENIA  MIĘDZYBIBLIOTECZNE

§ 18

1. Biblioteka  Główna  UPH  sprowadza  uprawnionym  użytkownikom  materiały  biblioteczne  
z bibliotek krajowych i zagranicznych. 

2. Biblioteka Główna UPH  wypożycza zbiory własne bibliotekom krajowym i zagranicznym.
3. Wypożyczenia międzybiblioteczne nie obejmują: 

1) wydawnictw posiadanych w jednym egzemplarzu;
2) wydanych przed rokiem 1945;
3) wydawnictw specjalnych;
4) dzieł rzadkich i kosztownych;
5) zbiorów specjalnych, dokumentów archiwalnych, materiałów na prawach rękopisu;
6) gazet, czasopism.

4. Biblioteka wykonuje kopie cyfrowe artykułów z czasopism lub fragmentów publikacji zgodnie 
z obowiązującym prawem autorskim oraz warunkami licencji dotyczącymi użytkowania źródeł
elektronicznych. 

5. Usługi  Wypożyczalni  Międzybibliotecznej  są  bezpłatne  z  wyjątkiem opłat,  których  wymaga
biblioteka wysyłająca. Koszty te ponosi użytkownik, na podstawie faktury lub rachunku. 

6. W przypadku  zamówień  zagranicznych,  koszt  wypożyczenia  ponosi  użytkownik,  a  sposób
zapłaty  określa  biblioteka  wypożyczająca.  Powszechnie  przyjętą  formą  rozliczeń  
w  międzynarodowych  wypożyczeniach  międzybibliotecznych  jest  dokonywanie  płatności  
w voucherach IFLA. Koszt zamówienia 1 woluminu to 1-2 vouchery. Koszt vouchera zależny
jest od kursu Euro. 

7. Użytkownik składa zamówienie poprzez formularze elektroniczne dostępne na stronie www
Biblioteki. bg.uph.edu.pl/uslugi/wypozyczalnia-miedzybiblioteczna.

8. Użytkownik jednorazowo może zamówić 5 tytułów książek i 5 artykułów z czasopism. Sposób
realizacji  zamówień  jest  zgodny  z  przyjętymi  sposobami  postępowania  i  umowami  
z poszczególnymi instytucjami wypożyczającymi. 

9. Użytkownik  zobowiązany  jest  podać  przybliżoną  datę,  do  której  zamówienie  powinno  być
zrealizowane. 

10. Użytkownik, który nie przestrzega Regulaminu traci prawo do korzystania z usługi wypożyczeń
międzybibliotecznych. 

11. Użytkownik, który uszkodzi lub zniszczy materiały biblioteczne uzyskane drogą wypożyczenia
międzybibliotecznego  ponosi  koszty  związane  z  koniecznością  naprawienia  szkody  w
wysokości ustalonej przez bibliotekę wypożyczającą.

SPROWADZANIE MATERIAŁÓW DO BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UPH

§ 19

1. Prawo  do  korzystania  z  Wypożyczalni  Międzybibliotecznej  mają  pracownicy,  doktoranci  
i  studenci  UPH.  Warunkiem  złożenia  zamówienia  jest  posiadanie  aktualnego  konta
bibliotecznego  w  Bibliotece  Głównej  oraz  brak  jakichkolwiek  zaległości  wobec  Biblioteki
Głównej.

2. Warunkiem  przyjęcia  zamówienia  przez  Wypożyczalnię  Międzybiblioteczną  jest  brak
poszukiwanych materiałów bibliotecznych: 
1) w przypadku zamówienia krajowego – w bibliotekach siedleckich;
2) w przypadku zamówienia zagranicznego - w bibliotekach na terenie Polski, oraz
3) w pełnotekstowych zasobach elektronicznych udostępnianych przez Bibliotekę. 

3. Oryginały sprowadzonych materiałów bibliotecznych udostępnia się wyłącznie na miejscu w
Czytelni Ogólnej, przez okres i na zasadach ustalonych przez bibliotekę wypożyczającą. 

4. Użytkownik  zostaje  powiadomiony  przez  Wypożyczalnię  Międzybiblioteczną  o  nadejściu
zamówionych materiałów i terminie ich zwrotu.

WYPOŻYCZANIE MATERIAŁÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UPH 



§ 20

1. Biblioteka Główna UPH wypożycza zbiory własne następującym instytucjom:

1) bibliotekom naukowym;
2) wojewódzkim i miejskim bibliotekom publicznym;
3) bibliotekom pedagogicznym;
4) bibliotekom naczelnych organów władzy i administracji państwowej.

2. Zamówione materiały biblioteczne przesyłane są do innych bibliotek za pośrednictwem poczty
lub  odbierane  przez  osobę  upoważnioną.  Osoba  odbierająca  winna  przedłożyć  rewers
opatrzony pieczęcią instytucji zamawiającej oraz pisemne upoważnienie do odbioru.

3. Instytucja  wypożyczająca  materiały  biblioteczne  jest  zobowiązana  do  ich  pełnego
zabezpieczenia oraz zwrotu w terminie 30 dni.

4. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka Główna może ustalić inny okres wypożyczenia.

5. Instytucja wypożyczająca materiały biblioteczne odpowiada materialnie za ich uszkodzenie lub
utratę.

6. Biblioteka  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rozpowszechnianie  przekazanych  materiałów
niezgodnie  z obowiązującą ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


