REGULAMIN
udostępniania zbiorów i świadczenia usług
Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

§1
Definicje
1.

Biblioteka - Biblioteka G łów na - integralna część system u biblioteczno-inform acyjnego
W arszaw skiego Uniwersytetu M edycznego, tw orząca wraz z bibliotekam i specjalistycznym i
Bibliotekę Uczelnianą.

2.

Biblioteka uczelniana - system biblioteczno-inform acyjny W arszaw skiego U niwersytetu
M edycznego, w skład którego wchodzą: Biblioteka G łów na oraz biblioteki wydziałów ,
instytutów, katedr, klinik i innych jednostek organizacyjnych (tzw. biblioteki specjalistyczne).

3.

Biblioteki specjalistyczne - biblioteki: wydziałów , instytutów, katedr, klinik i innych
jednostek organizacyjnych, tw orzące jednolity system biblioteczno-inform acyjny Uczelni.

4.

C ennik - cennik usług i opłat bibliotecznych, obow iązujący w Bibliotece U czelnianej,
ustalony przez D yrektora Biblioteki, przedkładany do zatw ierdzenia Rektorowi, po
zaopiniow aniu przez Radę Biblioteczną.

5.

C zytelnia - pom ieszczenie przeznaczone do korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

6.

Regulam in udostępniania - Regulamin udostępniania zbiorów i św iadczenia usług Biblioteki
Głównej W arszaw skiego Uniwersytetu M edycznego, określający zasady korzystania ze
zbiorów i usług Biblioteki Głów nej, przygotow yw any przez D yrektora Biblioteki, opiniowany
przez Radę Biblioteczną, zatw ierdzany przez Rektora.

7.

System biblioteczno-inform acyjny W arszaw skiego Uniw ersytetu M edycznego - system
biblioteczno-inform acyjny, w skład którego wchodzą: Biblioteka Uczelniana: Biblioteka
G łów na oraz biblioteki wydziałów , instytutów, katedr, klinik i innych jednostek
organizacyjnych (tzw. biblioteki specjalistyczne).

8.

System

W ypożyczeń

W arszaw skich

społeczności akadem ickiej
innych

instytucji

(SW W /BiblioW aw a) -

system

zapew nianiający

W arszaw y dostęp do zasobów bibliotecznych szkół wyższych i

posiadających

biblioteki

naukowe

z

siedzibam i

w

granicach

adm inistracyjnych m iasta stołecznego W arszawy.
9.

U czelnia - W arszawski U niw ersytet M edyczny.

10. Zbiory biblioteczne - zbiór dokum entów źródłow ych: tekstow ych, np. książki, czasopism a;
audiow izualnych i innych grom adzonych i przechow yw anych w Bibliotece.
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§2
Postanow ienia ogólne

Biblioteka jest ogólnodostępną biblioteką naukową, której głównym zadaniem je s t obsługa
pracow ników i studentów Uczelni. Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych, na zasadach
określonych w Regulam inie udostępniania, m ają wszyscy zainteresow ani.
Zakres działania, w arunki korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz godziny otw arcia bibliotek,
system u biblioteczno-inform acyjnego, zatrudniających etatowych bibliotekarzy określają osobne
regulam iny udostępniania.
Szczegółow e zasady korzystania ze zbiorów bibliotek system u biblioteczno-inform acyjnego, bez
etatowych bibliotekarzy, określają odrębne przepisy stanow ione przez kierow ników w łaściw ych
jednostek organizacyjnych, w których znajdują się biblioteki.
Dane osobow e użytkow ników systemu biblioteczno-inform acyjnego podlegają ochronie
zgodnie z ustaw ą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobow ych (Dz: U. z 2002, N r 101,
poz. 926 ze zm.).
Zakres danych osobowych przetwarzanych w system ie biblioteczno-inform acyjnym , określa Statut
Uczelni.
C zytelnia Biblioteki czynna je st od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00, w soboty
8.00 -

14.00; W ypożyczalnia z obsługą czynna je st od poniedziałku do piątku w godz.

8.00 - 20.00 w soboty w godz. 8.00 - 14.00; W ypożyczalnia sam oobsługow a czynna je st od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00, w soboty w godz. 8.00 - 14.00.

§3
Upraw nieni użytkownicy

Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki mają:
1) pracow nicy, studenci, studenci studiów doktoranckich oraz słuchacze Centrum Kształcenia
Podyplom ow ego Uczelni,
2)

studenci przebyw ający czasow o w W arszawskim U niw ersytecie M edycznym (w ym iana
m iędzyuczelniana),
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3)

biblioteki, instytucje naukow e (w ypożyczenia m iędzybiblioteczne),

4)

użytkow nicy z instytucji, z którymi U czelnia zaw arła umowę obejm ującą świadczenie
usług bibliotecznych,

5) inni użytkownicy, na miejscu w Czytelni lub na zew nątrz po w płaceniu kaucji.
2. Dokum enty upraw niające do korzystania z usług Biblioteki:
1) pracow nicy Uczelni - identyfikator służbowy,
2)

studenci Uczelni - elektroniczna legitym acja studencką,

3)

studenci

studiów

doktoranckich

Uczelni -

legitym acja doktoranta

lub

identyfikator

służbowy,
4)

słuchacze Centrum

K ształcenia Podyplom owego Uczelni -

dokum ent potw ierdzający

upraw nienia w ydany przez Kierow nika CKP,
5)

studenci przebyw ający czasow o w W arszawskim Uniw ersytecie M edycznym (w ym iana
m iędzyuczelniana) - dokum ent potw ierdzający uprawnienia, wydany przez kierow nika
jednostki w nioskującej,

6)

użytkow nicy z instytucji, z którymi U czelnia zaw arła um owę obejm ującą św iadczenie usług
bibliotecznych -

dokum enty

w skazane w

um owie,

lub w

niniejszym

Regulam inie

udostępniania.
7)
3.

inni użytkow nicy - dokum ent tożsam ości.

D okum entów w ym ienionych w § 3 ust. 2 Regulam inu udostępniania, nie wolno odstępow ać innym
osobom .

4.

W łaściciel dokum entu zobow iązany jest powiadom ić Bibliotekę o wszelkich zm ianach dotyczących
danych osobow ych i adresow ych wpisanych na koncie bibliotecznym .

5.

O zagubieniu lub zniszczeniu dokum entu upraw niającego do korzystania z konta należy
niezw łocznie pow iadom ić Bibliotekę.

§4
K onto biblioteczne

1. Procesy zw iązane z udostępnianiem zbiorów bibliotecznych na zewnątrz, obsługiw ane są w
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zintegrow anym system ie bibliotecznym .
Konto w zintegrowanym system ie bibliotecznym je st aktywne:
1) dla studentów pierw szego roku wszystkich w ydziałów autom atycznie, po w prow adzeniu danych
do system u bibliotecznego.
2) dla pozostałych użytkow ników uprawnionych do korzystania ze zbiorów i usług B iblioteki, po
okazaniu dokum entu potw ierdzającego posiadane uprawnienia, w ym ienione w § 3 ust. 2
Regulam inu udostępniania.
W raz z aktyw acją konta użytkow nik zobow iązuje się do przestrzegania Regulam inu udostępniania.
Konto biblioteczne je st aktyw ne przez okres zgodny z:
1) danymi uczelnianego system u ewidencji pracowników, doktorantów , studentów, słuchaczy
Uczelni,
2)

okresem w ażności uprawnień do korzystania z Biblioteki w instytucji, z którą U czelnia zawarła
um owę obejm ującą św iadczenie usług bibliotecznych.

Blokada konta, polegająca na w strzym aniu św iadczenia usług bibliotecznych we wszystkich
bibliotekach

system u

biblioteczno-inform acyjnego

działających

w

zintegrow anym

system ie

bibliotecznym , następuje:
1) jeśli użytkow nik nie zw rócił w term inie w ypożyczonych zbiorów bibliotecznych; blokada konta
trw a do chw ili zw rotu zbiorów bibliotecznych oraz uregulow ania opłaty specjalnej,
2)

autom atycznie po upływie term inu ważności dokum entu upraw niającego do korzystania z usług
Biblioteki

3)

po podpisaniu karty obiegowej.

Konta dla bibliotek i instytucji naukow ych w ypożyczających zbiory biblioteczne z Biblioteki,
zakłada i obsługuje Sekcja W ypożyczalni.

§5
Przepisy porządkow e

Użytkow nicy Biblioteki zobow iązani są do przestrzegania zasad Regulam inu udostępniania oraz
stosow ania się do uwag i w skazów ek pracow ników Biblioteki.
U żytkow nicy korzystający z Biblioteki na m iejscu zobow iązani są do:
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1) pozostaw ienia w szatni/szafkach w ierzchnich okryć, teczek, toreb, torebek, parasoli bez względu
na w ym iary (z w yłączeniem toreb z laptopam i). Rzeczy osobiste, np. dokum enty, które czytelnik
chce wnieść na teren Czytelni, należy um ieścić w przeźroczystych torbach dostępnych w szatni.
2) zwrotu zbiorów bibliotecznych w stanie nieuszkodzonym oraz zgłaszania zauważonych braków
lub uszkodzeń,
3) zachow ania ciszy,
4)

przestrzegania zakazu sam ow olnego w ynoszenia zbiorów bibliotecznych poza Czytelnię,

5)

przestrzegania zakazu palenia, spożyw ania posiłków oraz picia napoi, z w yjątkiem wody
w plastikow ych butelkach z zakrętkam i,

6) w yciszenia telefonów kom órkowych.
3.

W przypadku

w łączenia się sygnału

dźw iękow ego

bramek antykradzieżow ych,

na prośbę

bibliotekarza użytkow nik zobow iązany je s t okazać posiadane przy sobie m ateriały biblioteczne.

§6
O dpłatność

1. K orzystanie ze zbiorów bibliotecznych i usług Biblioteki je st bezpłatne z zastrzeżeniem postanowień
§ 6 pkt 2.
2. B iblioteka pobiera opłaty za:
1) nieterm inow y zw rot wypożyczonych zbiorów bibliotecznych,
2)

zniszczenie wypożyczonych zbiorów bibliotecznych,

3)

usługi zw iązane z realizacją wypożyczeń m iędzybibliotecznych,

4)

kopie kserograficzne, cyfrowe, wydruki kom puterow e, nagryw anie na nośniki zewnętrzne,

5) usługi inform acyjne zlecone przez instytucje lub osoby prywatne.
3. W ysokość opłat określa C ennik ustalony w trybie zarządzenia Rektora.

§7
Z am aw ianie zbiorów bibliotecznych

1. Zam ów ienia na zbiory biblioteczne użytkownik może składać:
1) elektronicznie - w zintegrowanym system ie bibliotecznym , z wyłączeniem zbiorów
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z w olnego dostępu;
2)

w form ie pisemnej poprzez rewers, jeśli egzemplarz:
a)

nie je st zarejestrow any w zintegrowanym system ie bibliotecznym ,

b)

zam ów ienie dotyczy w ypożyczeń za kaucją.

2. Z am ów ienia przyjm ow ane są do realizacji, nie później niż na 30 min. przed zam knięciem Czytelni
i W ypożyczalni z obsługą; zam ów ienia złożone później, będą realizow ane w dniu następnym , nie
wcześniej niż 30 min. po otwarciu.
3. Zam ów ione zbiory biblioteczne odkładane są do czasu zgłoszenia się zam aw iającego, nie dłużej niż
na 4 dni robocze od dnia złożenia zam ów ienia lub jeg o realizacji, jeśli ta nastąpiła po zwrocie
m ateriału bibliotecznego przez innego użytkownika.
4.

W zintegrow anym system ie bibliotecznym zam ów ienie dokum entu czasow o w ypożyczonego przez
innego użytkownika, oznacza ustawienie się w kolejce do pierw szego wolnego egzem plarza tego
dokum entu.

5.

Z am ów ienia złożone przez użytkowników są przetrzym yw ane w system ie przez okres 4-ech
m iesięcy lub do m om entu realizacji.

6.

Użytkow nik, po dokonaniu zam ów ienia, ma obowiązek spraw dzenia w poczcie e-mail czy otrzym ał
potw ierdzenie realizacji zamówienia.

§8
U dostępnianie prezencyjne

1. Zbiory biblioteczne udostępniane są prezencyjnie, tj. na miejscu w Czytelni, w pokojach pracy
indywidualnej i grupowej.
2.

Ze zbiorów bibliotecznych znajdujących się w wolnym dostępie, użytkow nicy m ogą korzystać
sam odzielnie w obszarach Czytelni przeznaczonych do pracy.

3.

Zbiory biblioteczne w wolnym dostępie oznaczone czerw oną etykietą, przeznaczone są w yłącznie do
korzystania na m iejscu, zieloną i niebieską etykietą - do wypożyczeń.

4.

Zbiory biblioteczne w wolnym dostępie uszeregow ane są w edług działów.

5.

W ykorzystane zbiory biblioteczne należy odkładać w yłącznie na wózki stojące przy regałach.

6.

W obszarach Czytelni przeznaczonych do pracy, m ożna korzystać także ze zbiorów m agazynowych,
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czasopism , zasobów elektronicznych oraz m ateriałów bibliotecznych wypożyczonych z innych
bibliotek.
7.

Użytkow nik

zam aw iający

zbiory

biblioteczne

niezarejestrow ane w

zintegrow anym

system ie

bibliotecznym , ma obow iązek podania danych identyfikujących dzieło, wyszukanych w katalogach
kartkowych Biblioteki.
8.

Bibliotekarz, na życzenie użytkownika, może zatrzym ać w Czytelni zam ów ione z m agazynu zbiory
biblioteczne, jednak nie dłużej niż 5 dni.

§9
Zbiory specjalne

1. Zbiory specjalne stanowią: w ydaw nictw a rzadkie i szczególnie cenne, dokum enty życia społecznego
(druki ulotne, inform atory, program y, itp.), prace dyplom owe, rozpraw y doktorskie, m aszynopisy
rozpraw habilitacyjnych, zbiory audiowizualne.
2.

Użytkow nicy

zainteresow ani

i m aszynopisów

rozpraw

korzystaniem

habilitacyjnych,

z

prac

zobow iązani

dyplom ow ych,

rozpraw

doktorskich

są do w ypełnienia w niosku

o

ich

udostępnienie (zał. 1).
3.

Użytkow nicy ponoszą pełną odpow iedzialność za stan zachow ania powierzonych im m ateriałów
bibliotecznych.

4.

Zabrania się sam odzielnego kopiow ania dzieł rzadkich i cennych.

5.

W szelkie kw estie nieuregulow ane w § 9, w ym agają decyzji D yrektora Biblioteki.

§10
K orzystanie ze stanow isk kom puterow ych i dokum entów elektronicznych

1.

Stanow iska

kom puterow e,

przeznaczone

są

w yłącznie

do

prac

naukow o-badaw czych

i edukacyjnych, a w szczególności do korzystania z katalogów bibliotecznych, m edycznych baz
danych, naukow ych czasopism elektronicznych, m edycznych e-książek, naukow ych serwisów
internetowych.
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2.

Dyżurujący bibliotekarz służy pom ocą w korzystaniu z dostępnych w Bibliotece elektronicznych

3.

źródeł informacji.
Nie wolno - m odyfikować, usuwać ani zm ieniać ustawień żadnych plików i program ów dostępnych
na stanow iskach kom puterow ych, a w szczególności plików zw iązanych z funkcjonow aniem
systemu operacyjnego.

4.

Nie wolno - instalować przyniesionego ze sobą bądź skopiow anego z Internetu oprogram ow ania;
zakaz dotyczy pełnej wersji oprogram ow ania, uaktualnień i dodatkowych rozszerzeń.

5.

Nie w olno - kopiować ani rozpow szechniać program ów oraz innych zasobów elektronicznych
objętych licencją bądź w inny sposób chronionych prawem autorskim .

6.

U dostępnianie dokum entów elektronicznych, na które Biblioteka posiada licencje lub uzyskała
zgodę autora, odbyw a się z:
1) kom puterów dostępnych w Bibliotece lub z dowolnego kom putera zarejestrow anego w sieci
Uczelni lub przy pom ocy aktualnych narzędzi zdalnego dostępu oferow anych przez
Bibliotekę.
2)

dow olnego kom putera, w tym własnego sprzętu kom puterowego, na podstawie autoryzacji
użytkownika, którego status przew iduje taką m ożliwość.

7.

Zasady udostępniania dokum entów elektronicznych:
1) m ogą być w ykorzystyw ane przez użytkowników tylko na użytek własny, do celów
naukow o-badaw czych i edukacyjnych,
2)

zabroniona je st system atyczna i niezgodna z prawem ich reprodukcja, rozpow szechnianie
i sprzedaż,

3)

zabronione jest dokonyw anie jakichkolw iek zmian i m odyfikacji w udostępnianych
dokum entach elektronicznych lub oprogram ow aniu,

4)

w celu ochrony oryginalnych e-zbiorów, Biblioteka dopuszcza m ożliw ość w ypożyczania ich
kopii.

8.

W przypadkach nieujętych w Regulam inie udostępniania, obow iązuje Regulam in korzystania
z Sieci LAN/W AN oraz system ów bądź aplikacji.

9.

W przypadku naruszania zasad Regulam inu udostępniania, dyżurujący bibliotekarz ma prawo
upom nieć użytkownika, a w skrajnych przypadkach w ystąpić do D yrektora Biblioteki o wydanie
zakazu korzystania ze stanowisk kom puterow ych dla danej osoby.
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§11
Zasady korzystania z pokoi pracy indywidualnej oraz grupowej

1.

Biblioteka udostępnia 7 -

pokoi pracy indywidualnej

i 3 -

pracy grupowej, wyposażone

w stanowiska kom puterow e z dostępem do Internetu.
2.

Pokoje pracy grupowej udostępniane są po w cześniejszej rezerwacji telefonicznej lub osobistej
w Czytelni.

3.

Użytkow nik pobierający klucze do pokoi jest odpow iedzialny za w łaściw e ich użytkowanie.

4.

U dostępnianiem pokoi i wydaw aniem pom ocy dydaktycznych zajm uje się dyżurujący bibliotekarz,
w punkcie obsługi użytkownika.

5.

Po upływie czasu rezerwacji pokoju / zakończonej pracy, użytkownik zobow iązany je st do
przekazania

klucza

dyżurującem u

bibliotekarzow i.

N ie

wolno

odstępow ać

klucza

innym

użytkownikom .
6.

U żytkow nicy pokoi zobow iązani są do:
1) korzystania ze sprzętu i urządzeń znajdujących się w pokojach, zgodnie z ich
przeznaczeniem ,
2)

zachow ania czystości i niezmiennej aranżacji pokoju,

3) zachow ania um iaru, w natężeniu głosu podczas dyskusji w pokojach tak, by nie
przeszkadzać innym użytkownikom Biblioteki,
4)

nie spożyw ania posiłków.

§12
U dostępnianie na zewnątrz

1. Prawo do w ypożyczania na zew nątrz m ają osoby w ym ienione w § 2 ust.

1 Regulaminu

udostępniania.
2.

W ypożyczeń na zew nątrz dokonuje się w:

,

1) W ypożyczalni z obsługą,
2)

W ypożyczalni sam oobsługow ej,

3) Czytelni - zbiory biblioteczne w wolnym dostępie oznakow ane zieloną oraz niebieską
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etykietą oraz zbiory biblioteczne z magazynu.
3.

Zbiory biblioteczne, w ypożyczane są użytkownikom posiadającym aktywne konto. W wyjątkowych,
uzasadnionych

przypadkach,

np.

udokum entow ana

choroba

(kopia

zw olnienia

lekarskiego),

w ypożyczenie może być dokonane przez inną osobę na podstaw ie pisem nego upoważnienia, (zał.2)
4.

Pracownicy, studenci studiów doktoranckich oraz słuchacze Centrum K ształcenia Podyplom owego
Uczelni m ogą w ypożyczyć m aksym alnie 15 w olum inów książek.

5.

Studenci Uczelni m ogą wypożyczyć m aksym alnie 18 wolum inów książek.

6.

O soby studiujące na dwóch kierunkach jednocześnie, m ogą uzyskać zgodę D yrektora Biblioteki na
w ypożyczenie zw iększonej liczby - do 25 wolum inów książek.

7.

O kresy wypożyczeń oraz liczbę w ypożyczanych wolum inów książek dla użytkow ników z instytucji,
z którym i U czelnia zaw arła umowę o świadczeniu usług bibliotecznych, określa umowa, lub
niniejszy Regulam in udostępniania.

8.

Pracownicy

Biblioteki,

w

uzasadnionych

przypadkach,

m ają

prawo

w ystąpić

o

zwrot

wypożyczonych zbiorów bibliotecznych, przed upływem w yznaczonego term inu.
9. Zwrot lub prolongata term inu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych, pow inna nastąpić najpóźniej
w dniu upływu term inu ich zwrotu.
10. Jednorazowej prolongaty term inu zwrotu w ypożyczonych zbiorów bibliotecznych, o podstaw ow y
okres w ypożyczenia dla danego egzem plarza, m ożna dokonać przez system lub bezpośrednio
w Bibliotece; prolongacie nie podlegają zbiory znajdujące się w wolnym dostępie.
11. Użytkow nicy Biblioteki, m ają m ożliwość zam aw iania zbiorów bibliotecznych za pośrednictw em
zintegrow anego system u bibliotecznego.
12. U żytkow nik ma m ożliw ość wglądu do swojego konta bibliotecznego poprzez Internet.
13. U żytkow nik po zarejestrow aniu w ypożyczeń lub zw rotów zbiorów bibliotecznych, zobow iązany jest
do spraw dzenia stanu swojego konta i zgłoszenia ew entualnych uwag przed opuszczeniem budynku
Biblioteki.
14. W ypożyczane zbiory biblioteczne, pow ierza się opiece użytkownika, który ma obow iązek sprawdzić
ich stan w obecności

bibliotekarza i zgłosić ew entualne defekty (podkreślenia, adnotacje,

uszkodzenia m echaniczne, zalania). Sposób rekom pensaty za uszkodzenia nieujaw nione w chwili
w ypożyczenia m ateriałów bibliotecznych, a stwierdzone przy ich zw rocie, został określony w § 12
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pkt. 21.
15. Okresy w ypożyczeń zbiorów bibliotecznych:
1) podstaw ow y okres w ypożyczenia, dla każdego wolum inu, je st określony w zintegrowanym
system ie bibliotecznym (katalog biblioteczny),
2) rzeczyw isty okres w ypożyczenia, nie może być dłuższy niż term in ważności dokum entu
upraw niającego do korzystania z Biblioteki,
3)

zbiory biblioteczne w wolnym dostępie, oznakow ane zieloną etykietą, w ypożycza się na
okres 7 dni,

4) zbiory biblioteczne w wolnym dostępie, oznakow ane niebieską etykietą, w ypożycza się
w drodze tzw. wypożyczeń krótkoterm inowych: nocne od godz. 19.00 do godz. 9.00 dnia
następnego lub w eekendow e od godz. 13.00 w sobotę do godz. 9.00 w poniedziałek,
5) zbiory biblioteczne z m agazynu, w ypożycza się na okres m iesiąca, z m ożliw ością
jednorazow ej prolongaty o podstaw ow y okres w ypożyczenia dla danego w olum inu,
6)

zbiory elektroniczne, zarejestrow ane na zew nętrznych nośnikach, których udostępnianie nie
je st ograniczone licencjami, w ypożycza się na zasadach identycznych ja k zbiory drukowane.

16. U żytkow nicy zobow iązani są do term inow ego zw rotu zbiorów bibliotecznych

Brak otrzym ania

e-m a ila - przypom inającego o zwrocie, nie zw alnia użytkow nika z obow iązku term inow ego zwrotu
i uiszczenia opłaty specjalnej za przetrzym anie m ateriałów bibliotecznych.
17. W w yjątkow ych, uzasadnionych przypadkach -

na pisem ny w niosek użytkownika, D yrektor

Biblioteki może opłatę specjalną umorzyć w części lub całości.
18. U żytkow nik ma m ożliw ość w zamian za naliczoną opłatę specjalną:
1) oddać książkę (tytuł uzgodniony z pracownikiem biblioteki) o wartości nie niższej niż
naliczona opłata,
2) odpracow ać opłatę w Bibliotece, koszt 1 godz. pracy określa Dyrektor Biblioteki wg stawek
bibliotecznych.
19. N ie w ypożycza się następujących zbiorów bibliotecznych:
1) z w olnego dostępu oznaczonych czerw oną etykietą,
2) zbiorów specjalnych, z w yłączeniem zbiorów audiow izualnych,
3) w ydaw nictw zw artych, wydanych do 1950 r.,
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4) w ydaw nictw encyklopedycznych, bibliograficznych i innych w ydaw nictw inform acyjnych,
5) czasopism , gazet,
6) zbiorów bibliotecznych w złym stanie zachowania,
7) tek z luźnymi kartami.
20. W

razie

zagubienia

lub

zniszczenia

wypożyczonych

zbiorów

bibliotecznych,

użytkownik

zobow iązany jest:
1) odkupić egzem plarz tego sam ego autora, tytułu i tego sam ego lub najnow szego wydania,
względnie,
2) dostarczyć inne dzieło/dzieła znajdujące się w sprzedaży i zaaprobow ane przez Bibliotekę,
względnie,
3) zapłacić kwotę odszkodow ania za zniszczenie dzieła.
2 1 . 0 sposobie rekom pensaty za zagubienie lub zniszczenie dzieła, decyduje Kierownik Oddziału
U dostępniania Zbiorów.
22. R zeczyw istą w artość dzieła określa Kierownik O ddziału U dostępniania Zbiorów na podstawie
analizy aktualnych cen rynkowych.
23. W artość

odszkodow ania,

za

zniszczone

dzieło,

każdorazow o

określa

Kierownik

Oddziału

U dostępniania Zbiorów , w' kwocie nie mniejszej niż m inim alna podana w Cenniku.
24. Po uregulow aniu zobow iązań wobec Biblioteki, użytkownik nie nabyw a prawa własności do
zagubionego lub uszkodzonego m ateriału bibliotecznego.
25. U żytkow nicy korzystający ze zbiorów Biblioteki, ponoszą odpow iedzialność za stan zachow ania
w ypożyczonych dzieł i ich term inowy zwrot.
26. Uchylanie się od zw rotu dzieł, a także odm ow a uregulow ania naliczonej opłaty, może pozbawić
użytkow nika praw a do w ypożyczania okresow o lub trwale.
27. Przed odejściem z Uczelni (np. rozw iązanie stosunku pracy, ukończenie/rezygnacja ze studiów)
użytkownik ma obow iązek uzyskać na karcie obiegowej podpis stw ierdzający uregulow anie
w szystkich zobow iązań wobec Biblioteki.
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§13
Zasady korzystania z Wypożyczalni międzybibliotecznej

1.

W ypożyczalnia m iędzybiblioteczna, sprow adza z bibliotek krajow ych i zagranicznych zbiory
biblioteczne dla pracowników, studentów, słuchaczy Uczelni oraz dla innych bibliotek i instytucji
naukowych.

2.

Przedm iotem w ypożyczenia są zbiory biblioteczne o tem atyce m edycznej oraz z zakresu nauk
pokrewnych, których nie posiada Biblioteka Uczelniana oraz biblioteki warszaw skie.

3.

Biblioteka udostępnia w łasne dokum enty naukow e innym bibliotekom krajow ym i zagranicznym
w form ie oryginału lub bezzwrotnej kopii - wykonanej z poszanow aniem praw a autorskiego.

4.

W ypożyczenia dla innych bibliotek dotyczą książek, wydanych po 1950 r., i nie znajdujących się
w w olnym dostępie.

5.

Biblioteki m ogą w ypożyczyć do 5 wolum inów.

6.

Biblioteka w ypożycza w łasne oryginalne zbiory biblioteczne innym bibliotekom , na 30 dni licząc od dnia nadania przesyłki z m ożliw ością jednorazow ej prolongaty, o ile nie zostały
zam ów ione przez innego użytkownika.

7.

Zbiory biblioteczne oryginalne - sprow adzone z innych bibliotek, udostępniane są w yłącznie
prezencyjnie w Czytelni, przez okres miesiąca, o ile biblioteka w ypożyczająca, nie określi innego
term inu zwrotu.

8.

Przy korzystaniu ze sprowadzonych zbiorów bibliotecznych, użytkownik zobow iązany je st do
przestrzegania ograniczeń - w prow adzonych przez bibliotekę w ypożyczającą.

9.

N a w niosek zam aw iającego, złożony przed upływem term inu zwrotu w ypożyczonych dokum entów
naukow ych, W ypożyczalnia m iędzybiblioteczna może w ystąpić do właściwej biblioteki z prośbą
o prolongatę term inu wypożyczenia.

10. W przypadku uszkodzenia wypożyczonych zbiorów bibliotecznych, zam aw iający je st zobow iązany
do uiszczenia ekw iw alentu na rzecz biblioteki wypożyczającej w form ie przez nią ustalonej.
11. Artykuły z czasopism oraz fragm enty książek m ogą być udostępniane w formie kserokopii lub
plików.
12. W obec

bibliotek

korzystających

z w ypożyczeń

m iędzybibliotecznych,

stosuje

się

przepisy

dotyczące: przedłużeń, kolejnych wypożyczeń, opłat za niedotrzym anie term inów zw rotów lub
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zagubienie w ypożyczonych zbiorów bibliotecznych; określone w Regulam inie udostępniania.
13. Koszty zw iązane z udostępnianiem zbiorów bibliotecznych ponosi zam aw iający użytkownik;
w ysokość opłat określa Cennik.
14. N ieprzestrzeganie zasad korzystania z W ypożyczalni m iędzybibliotecznej, może spowodować
częściow e lub całkow ite zaw ieszenie praw a korzystania z jej usług.

§14
W ypożyczenia za kaucją

1.

Prawo do w ypożyczania za kaucją m ają osoby w ym ienione w § 3 ust. 1 pkt 5 Regulam inu
udostępniania.

2.

W ysokość kaucji je st ustalana dla każdego egzem plarza osobno, nie może być niższa od kwoty
minim alnej podanej w Cenniku.

3.

Zbiory biblioteczne w ypożyczane za kaucją na podstawie § 14, w ypożycza się na okres 30 dni,
z m ożliw ością jednorazow ej prolongaty o kolejne 30 dni, o ile nie zostały zam ów ione przez innego
użytkownika.

4.

Użytkow nicy m ogą wypożyczyć do 3 wolum inów.

5.

W ypożyczenia za kaucją, dotyczą książek wydanych

po

1950 r., niebędących

aktualnymi

podręcznikam i dla studentów Uczelni i nie znajdujących się w wolnym dostępie.
6.

W ypożyczeń za kaucją, dokonuje się na podstawie czytelnie w ypełnionego rewersu.

7.

W arunkiem uzyskania prolongaty, je st osobiste lub telefoniczne zgłoszenie użytkow nika najpóźniej w dniu upływu term inu zwrotu zbiorów bibliotecznych.

8.

Zasady,

dotyczące

niedotrzym ania term inu

zwrotu

wypożyczonych

zbiorów

bibliotecznych,

zagubienia lub zniszczenia, są takie same ja k dla innych rodzajów wypożyczeń.
9.

Zwrot kaucji następuje

po oddaniu zbiorów bibliotecznych w stanie nieuszkodzonym , w yłącznie

użytkownikowi który podpisał rewers.
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§15
W ypożyczenia indyw idualne z bibliotek innych instytucji

1. U żytkow nicy upraw nieni do korzystania z bibliotek innych instytucji, na podstawie um owy zawartej
pom iędzy U czelnią a tymi instytucjam i, są zobow iązani do przestrzegania regulam inów tych
bibliotek.
2.

Użytkownicy, którzy aktyw ow ali konto biblioteczne w bibliotekach w spółpracujących instytucji,
w przypadku odejścia z Uczelni, są zobow iązani do:
1) pow iadom ienia bibliotek innych instytucji o wygaśnięciu uprawnień do korzystania z ich
zbiorów ,
2)

uregulow ania zobow iązań wobec bibliotek innych instytucji,

3) uzyskania wpisu na karcie obiegowej o uregulow aniu zobow iązań.

§16
W ypożyczenia indyw idualne użytkow ników system u SW W /B iblioW aw a z Biblioteki

1.

Prawo do w ypożyczania zbiorów drukowanych Biblioteki (książki), m ają użytkow nicy posiadający
konto indywidualne w bibliotece m acierzystej.

2.

D okum enty uprawniające do w ypożyczania:
1) Elektroniczna Legitym acja Studencka,
2)

Elektroniczna Legitym acja Doktoranta,

3) Elektroniczna Legitym acja Pracownika,
4)
3.

W arszaw ska K arta M iejska - w przypadku braku wyżej w ym ienionych dokum entów.

Konto biblioteczne je st aktywne do 31 października. Przedłużenie w ażności konta na kolejny rok
akadem icki następuje na w niosek użytkownika.

4.

W ypożyczenia są realizow ane w W ypożyczalni z obsługą oraz Czytelni.

5.

Użytkow nik

m oże

w ypożyczyć

m aksym alnie

3

wolum iny

książek,

na

okres

miesiąca,

z m ożliw ością jednorazow ej prolongaty, jeśli nie zostały zam ów ione przez innego użytkownika.
6. N ie w ypożycza się zbiorów drukowanych w ym ienionych w §12, pkt.

19 oraz księgozbioru
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z w olnego dostępu Czytelni - oznaczonego zieloną i niebieską etykietą oraz z W ypożyczalni
sam oobsługowej.
7. Sposób zam aw iania zbiorów bibliotecznych określa §7.
8. Zbiory drukow ane, w ypożycza się w yłącznie użytkownikom - którzy stawili się osobiście i posiadają
aktywne konto.
9.

W ypożyczenia zbiorów drukowanych są bezpłatne.

10. Biblioteka pobiera opłaty za:
1) nieterm inow y zw rot w ypożyczonych zbiorów bibliotecznych,
2) zniszczenie w ypożyczonych zbiorów bibliotecznych.
W ysokość opłat określa cennik usług Biblioteki.
11. Sposób rekom pensaty za zagubienie wypożyczonych zbiorów bibliotecznych

określa §12, pkt. 20

podpunkt 1 i 2.
12. Użytkow nicy są zobligowani do przestrzegania zapisów §12, pkt. 8 - 9, 11 - 14, 16, 24 - 27,
niniejszego Regulam inu udostępniania, dotyczącego udostępniania na zewnątrz.

§17
R eprografia
1.

U żytkow nicy Biblioteki m ogą korzystać z sam oobsługow ych urządzeń kopiujących lub z usług
św iadczonych przez pracow nię reprograficzną.

2.

Pracow nia reprograficzna wykonuje:
1) odbitki kserograficzne,
2)

wydruki kom puterow e,

3)

skany,

4)

nagryw anie na nośniki zewnętrzne.

3.

Przyjm owanie zleceń, odbiór oraz płatności za w ykonane usługi, realizow ane są w Czytelni.

4.

U żytkow nicy m ogą przesyłać zlecenia na usługi pracowni reprograficznej, pocztą elektroniczną.

5.

W Czytelni znajdują się kopiarki sam oobsługow e, użytkownik w ykonujący kopie odpow iada za
przestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
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(Dz. U. z 2006, N r 90, poz. 631 ze zm .) i bierze odpow iedzialność za ich naruszenie.
6.

D opuszcza się nieinwazyjne w ykonyw anie kopii przy użyciu w łasnego sprzętu (aparat,
telefon kom órkowy), przy w yłączonej lampie błyskowej.

7.

Zgodę na fotografow anie wydaje, każdorazow o, dyżurujący bibliotekarz.

8.

Do sam odzielnego kopiow ania nie udostępnia się:
1) dzieł rzadkich i cennych,

9.

2)

książek i czasopism wydanych do roku 1950,

3)

egzem plarzy w złym stanie zachowania.

Usługi reprograficzne są płatne, zgodnie z Cennikiem .

§18
N aruszenie Regulam inu

1.

U żytkow nicy Biblioteki zobow iązani są do przestrzegania postanow ień Regulam inu
udostępniania.

2.

N aruszenie zaw artych w Regulam inie udostępniania postanow ień, upow ażnia pracowników
Biblioteki do:
1) ustnego upom nienia użytkownika,
2)

czasowego lub trw ałego pozbaw ienia użytkownika uprawnień wynikających z
posiadanego statusu.

3.

Regulamin udostępniania nie zastępuje i nie w yklucza m ożliwości stosow ania innych sankcji
w ynikających z ogólnie obow iązujących przepisów prawa.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Irmina Utrata
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Załącznik 1

W N IO SE K O UDO ST ĘPN IEN IE Z BIO R Ó W SPEC JA L N Y C H

(rodzaj w ykorzystyw anych m ateriałów , autor, tytuł, sygnatura)

Nazwisko i im ię.........................................................................................................................
Adres zam ieszkania..................................................................................................................
M iejsce pracy/stopień naukow y.............................................................................................

N azw a uczelni/ nr legitymacji studenckiej

Tem at pracy badawczej lub cel poszukiwań

Data, podpis
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Załącznik 2

U P O W A Ż N IE N IE

J a ...............................................................................legitym ująca/legitym ujący się (dow odem osobistym ,
legitym acją studencką, legitym acją doktoranta, indeksem, identyfikatorem *) o num erze
.........................., zam ieszkała/zam ieszkały w ........................................................ przy u lic y ............................

............................................... upoważniam Panią/Pana*..............................................................................................

legitym ującą/legitym ującego się dowodem osobistym o n u m erze............................................................. do

wypożyczenia w moim imieniu wym ienionych niżej m ateriałów bibliotecznych:
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