
KORZYSTANIE NA MIEJSCU 

§ 7

1. Biblioteka Główna UPH udostępnia swoje zbiory w następujących agendach:
1) Czytelni Ogólnej;
2) Czytelni Wydawnictw Ciągłych;
3) Czytelni Oddziału Informacji Naukowej;
4) Czytelni Oddziału Zasobów Cyfrowych i Zbiorów Specjalnych;
5) Czytelni Internetowej.

2. Prawo do korzystania ze zbiorów na miejscu mają wszyscy użytkownicy posiadający aktualną
Kartę  Biblioteczną/Elektroniczną  Legitymację  Studencką  lub  Doktoranta  aktywowaną
uprzednio w Wypożyczalni. 

3. W czytelniach udostępnia się zbiory biblioteczne:
1) na zasadach wolnego dostępu;
2) z magazynów Biblioteki Głównej, po uprzednim zamówieniu przez użytkownika na konto 

biblioteczne; 
3) książki sprowadzone w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych;
4) komputerowe  bazy  danych,  e-książki  i  e-czasopisma  elektroniczne  oraz  inne  zasoby

informacji naukowej.
4. Nie udostępnia się oryginałów materiałów dostępnych także w formie cyfrowej.
5. Użytkownicy korzystający ze zbiorów w czytelniach mają wolny dostęp do półek. Wykorzystane

materiały należy odkładać na wyznaczone miejsca. 
6. Użytkownicy chcący skorzystać z czytelni zobowiązani są do:

1) pozostawienia w szatni okryć wierzchnich, parasoli; 
2) pozostawienia toreb, plecaków w specjalnych szafkach zlokalizowanych przy czytelniach.

Zasady  korzystania  z  szafek  skrytkowych  określa  Załącznik  Nr  6  
do niniejszego regulaminu. Zagubienie klucza skutkuje koniecznością uiszczenia opłaty za
wymianę  zamka,  zgodnie  z  cennikiem  określonym  w  Załączniku  Nr  2  do  niniejszego
Regulaminu; 

3) elektronicznej  rejestracji  odwiedzin  na  Stanowisku  Obsługi  Użytkownika  za  pomocą
zarejestrowanego w bibliotecznym systemie komputerowym dokumentu  identyfikującego
użytkownika;

4) zgłoszenia bibliotekarzowi wnoszonych i wynoszonych materiałów własnych.
7. Użytkownicy dysponujący własnymi laptopami mogą korzystać z dostępu do sieci elektrycznej

na wskazanych miejscach w Czytelniach. 
8. Z  uwagi  na  bezpieczeństwo  zbiorów  oraz  komfort  pracy  użytkowników,  w  czytelniach

obowiązuje  zakaz  prowadzenia  głośnych  rozmów  (w  tym  przez  telefon  komórkowy)  oraz
spożywania posiłków (z wyjątkiem wody butelkowanej).

9. Przy stanowiskach komputerowych obowiązuje zakaz spożywania posiłków i płynów.
10. Użytkownicy, za zgodą bibliotekarza mogą: 

1) wypożyczyć  materiały  biblioteczne  do  punktu  kserograficznego,  znajdującego  się  obok
Czytelni;

2) samodzielnie zeskanować lub nieinwazyjne sfilmować/sfotografować (bez używania lamp
błyskowych).

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

12. Użytkownicy samodzielnie wykonujący kopie, osobiście odpowiadają za przestrzeganie prawa
autorskiego.

13. Użytkownik  odpowiada  materialnie  za  zniszczenie  materiałów bibliotecznych.  Uszkodzenia,
zauważone przed skorzystaniem ze zbiorów, należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

14. Zbiory  Czytelni  zabezpieczone  są  elektronicznie,  w  przypadku  włączenia  się  sygnalizacji
alarmowej bibliotekarz ma prawo skontrolować użytkownika.



ZBIORY SPECJALNE

§ 8

1. Zbiory   specjalne  udostępniane  są  wszystkim  zainteresowanym  użytkownikom  wyłącznie  
w Czytelni Oddziału Zasobów Cyfrowych i Zbiorów Specjalnych.

2. Użytkownik jest zobowiązany do elektronicznej rejestracji  odwiedzin na Stanowisku Obsługi
Użytkownika  za  pomocą  zarejestrowanego  w  bibliotecznym  systemie  komputerowym
dokumentu identyfikującego użytkownika.

3. Dokumenty  elektroniczne  udostępniane  są  wyłącznie  na  sprzęcie  zainstalowanym  
w Czytelni. 

4. Czytelnia  obsługuje  kabiny  pracy  indywidualnej  ze  sprzętem  specjalistycznym  dla  osób  
z niepełnosprawnościami.

5. Kierownik Oddziału Zasobów Cyfrowych i Zbiorów Specjalnych może odmówić udostępnienia
użytkownikowi materiałów szczególnie cennych oraz w złym stanie zachowania. 

6. Szczególnie  cenne  zbiory  biblioteczne  udostępniane  są  wyłącznie  do  celów  naukowych  
i dydaktycznych, na odrębnych zasadach.

7. Wynoszenie  udostępnionych  obiektów  poza  Czytelnię  Oddziału  Zasobów  Cyfrowych  
i Zbiorów Specjalnych jest niedozwolone.

8. Nie wolno wykonywać kopii dokumentów normalizacyjnych i patentowych. Kopiowanie norm
podlega  ograniczeniom  wynikającym  z  obowiązujących  przepisów ustawy  z  dnia  
12 września 2002 r. o normalizacji – art. 5 ust. 5 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483). 
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