
w sprawie ustalenia "Regulaminu udost~pniania zbior6w w Centrum Informacji
Naukowej i Bibliotece Akademickiej"

Na podstawie § 24 ust. 2, Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zgodnie z uchwatq
nr 1 z dnia 25 pazdziernika 2011 r. Rady Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
w sprawie pozytywnego zaopiniowania regulaminu udost~pniania zbior6w CINiBA Senat Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach po zasi~gni~ciu opinii Rady Bibliotecznej uchwala, co nast~puje:

§1
Ustala si~, jako obowiqzujqcy w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
"Regulamin udost~pniania zbior6w w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece
Akademickiej" w brzmieniu stanowiqcym zafqcznik do niniejszej uchwaty.

§2
Uchwafa wchodzi w zycie z dniem podj~cia.



Zafqcznik do Uchwafy nr 51/2011/2012
Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Rozdziaf I
Postanowienia og61ne

§ 1
1. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach oznaczana skr6tem CINiBA
udost~pnia zbiory gromadzone przez Bibliotek~ Uniwersytetu SIq,skiego w Katowicach oraz Bibliotek~
Gt6wnq, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
2. Uzyte w niniejszym regulaminie okreslenia:
- US - oznacza Uniwersytet SIq,ski w Katowicach,
- UE - oznacza Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
- BUS - oznacza Bibliotek~ Uniwersytetu SIq,skiego,
- BG UE - oznacza Bibliotek~ Gt6wnq, Uniwersytetu Ekonomicznego,
- Biblioteki - BUS oraz BG UE.

§2
1. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka dziafa w zintegrowanym systemie
biblioteczno-informacyjnym obejmujq,cym Bibliotek~ Uniwersytetu SIq,skiego, Bibliotek~ Gf6wnq,
Uniwersytetu Ekonomicznego oraz biblioteki specjalistyczne US i biblioteki katedralne UE.
2. Niniejszy regulamin okresla zasady udost~pniania zbior6w w CINiBA.
3. Prawo do korzystania ze zbior6w CINiBA majq, wszyscy zainteresowani na zasadach okreslonych w
niniejszym Regulaminie.
4. Zbiory sq, udost~pniane:
a. prezencyjnie, tj. na miejscu w czytelniach, strefach wolnego dost~pu oraz kabinach pracy
indywidualnej,
b. poprzez wypozyczenia na zewnq,trz,
c. poprzez wypozyczenia mi~dzybiblioteczne,
d. poprzez siec komputerowq,.
5. Zasady korzystania z dokument6w elektronicznych okresla Rozdziaf VI oraz warunki licencji, 0
kt6rych uzytkownicy informowani sq, odr~bnie.
6. Osoby kopiujq,ce materiafy zobowiq,zane sq, do przestrzegania zapis6w ustawy z dnia 4 lutego 1994
r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z p6zn.
zm.).

§3
1. Biblioteki udost~pniajq,ce zbiory w CINiBA mogq, pobierac opfaty mi~dzy innymi za nast~pujq,ce
prace i ustugi:
a. wydanie elektronicznej karty bibliotecznej i jej duplikatu,
b. obsfug~ konta kaucyjnego,
c. nieterminowy zwrot wypozyczonych dokument6w i wysyfanie monit6w,
d. usfugi zwiq,zane z realizacjq, wypozyczen mi~dzybibliotecznych,
e. wytwarzanie kopii kserograficznych, cyfrowych oraz wydruk6w komputerowych,
f. usfugi informacyjne zlecone przez instytucje lub osoby prywatne spoza US i UE.
2. Zakres pfatnych usfug oraz ich cennik, jednolity dla Bibliotek w CINiBA, ustalajq, Dyrektorzy BUS i
BG UE w uzgodnieniu z Kwestorami obu Uczelni.

Rozdziaf II
Wypozyczanie na zewnC\trz

§ 1
Czytelnik ma prawo do zafozenia jednego konta bibliotecznego w systemie biblioteczno- -
informacyjnym US i UE.



Prawo do wypozyczania zbior6w majct:
1. Pracownicy i emeryci US i UE.
2. Studenci I i II stopnia studi6w, jednolitych studi6w magisterskich, uczestnicy studi6w doktoranckich
w US i UE oraz stuchacze studi6w podyplomowych tych uczelni.
3. Na zasadzie wzajemnosci: studenci I i II stopnia studi6w, jednolitych studi6w magisterskich,
uczestnicy studi6w doktoranckich oraz stuchacze studi6w podyplomowych szk6t wyzszych, kt6re
podpisaty stosowne umowy tr6jstronne z US i UE.
Pracownicy tych uczelni majq, prawo wypozyczania ksiq,zek na podstawie rewersu
mi~dzybibliotecznego lub wptaconej kaucji bibliotecznej.
4. Nauczyciele akademiccy innych uczelni, kadra zarzq,dzajq,ca firm i organizacji pozarzq,dowych,
pracownicy jednostek samorzq,du terytorialnego oraz wszystkie inne osoby, kt6re ukonczyty 18 lat-
na podstawie wptaconej kaucji bibliotecznej.

§3
Podstawq, nabycia uprawnien do wypozyczania zbior6w jest rejestracja w systemie dokumentu
identyfikujq,cego czytelnika. Jest nim:
1. w przypadku pracownik6w - elektroniczna karta pracownicza lub elektroniczna karta biblioteczna,
2. w przypadku student6w - elektroniczna legitymacja studencka,
3. w przypadku pozostatych czytelnik6w - elektroniczna karta biblioteczna.
Czytelnik - wtasciciel dokumentu identyfikujq,cego - jest odpowiedzialny za kazde jego uzycie.
Zagubienie dokumentu nalezy niezwtocznie zgtosic w wypozyczalni CINiBA.
Wydanie duplikatu elektronicznej karty bibliotecznej nast~puje w ciqgu jednego tygodnia od daty
zgtoszenia zagubienia. Koszty wystawienia duplikatu karty oraz szkody powstate w wyniku zagubienia
obciq,zajq, wtasciciela karty.

§4
Warunkiem rejestracji dokumentu, 0 kt6rym mowa w § 3 jest prawidtowo wypetniona i podpisana
deklaracja czytelnika, dow6d osobisty oraz:
1. dla pracownik6w US i UE: zaswiadczenie 0 zatrudnieniu lub aktualna legitymacja pracownicza; dla
emeryt6w US i UE - zaswiadczenie z uczelni macierzystej 0 przejsciu na emerytur~;
2. dla student6w i doktorant6w US i UE: jezeli uczelnia macierzysta wydaje indeksy tradycyjne -
legitymacja studencka/doktoranta oraz indeks z aktualnym wpisem na kolejny semestr; jezeli uczelnia
nie wydaje indeks6w - aktualna legitymacja studencka/doktoranta;
3. dla czytelnik6w wymienionych w § 2 pkt 3 zdanie pierwsze: indeks lub karta stuchacza z aktualnym
wpisem na semestr, zawierajq,cy pieczq,tk~ biblioteki macierzystej uczelni Uezeli uczelnia wydaje
indeksy tradycyjne) oraz legitymacja studencka/doktoranta;
4. dla stuchaczy studi6w podyplomowych US i UE: karta stuchacza lub potwierdzenie uczestnictwa;
5. dla pozostatych os6b: potwierdzenie wniesienia optaty kaucyjnej.
Formalnosci zwiq,zanych z rejestracjq, dokumentu nalezy dokonac osobiscie.

§5
Czytelnik traci uprawnienia do korzystania z wypozyczalni:
1. w przypadku pracownik6w - w momencie rozwiq,zania stosunku pracy;
2. w przypadku student6w, doktorant6w i uczestnik6w studi6w podyplomowych - jesli waznosc konta
nie zostata przedtuzona na kolejny rok lub w momencie ukonczenia studi6w;
3. w przypadku czytelnik6w z kontem kaucyjnym - w momencie wycofania kaucji bibliotecznej.

§6
Czytelnik zobowiq,zany jest zawiadomic wypozyczalni~ 0 kazdorazowej zmianie adresu statego,
zmianie nazwiska, kierunku studi6w oraz do biezq,cej aktualizacji adresu e-mail.

§7
Likwidacja konta czytelnika nast~puje po uregulowaniu zobowiq,zan wobec wszystkich bibliotek
zintegrowanego systemu biblioteczno-informacyjnego. Podstawq, rozliczenia konta jest:
1. w przypadku pracownik6w - karta obiegowa;
2. w przypadku student6w, doktorant6w- indeks z potwierdzeniem zwrotu ksiq,zek z bibliotek, kt6rych
pieczq,tki w nim widniejq, Uesli uczelnia wydaje indeksy tradycyjne) oraz karta obiegowa wydana przez
dziekanat;
3. w przypadku uczestnik6w studi6w podyplomowych - karta stuchacza z potwierdzeniem zwrotu
ksiq,zek z bibliotek, kt6rych pieczq,tki w niej widniejq, lub dokument tozsamosci;



4. w przypadku czytelnik6w z kontem kaucyjnym - dow6d osobisty i potwierdzenie wpfaty kaucji
bibliotecznej. Kaucja nie jest oprocentowana.

§8
o mozliwosci wypozyczenia na zewnqtrz lub skorzystania tylko na miejscu z danego dziefa informuje
odpowiednie oznaczenie egzemplarza:
1. ksiqzki oznaczone czerwonq kropkq - udost~pnianie na miejscu,
2. ksiqzki bez tego oznakowania - wypozyczanie na zewnqtrz,
a takte informacja w katalogu komputerowym: "udost~pnianie (wolny dost~p)", "wypozyczanie (wolny
dost~p)" - w wypadku materiaf6w ze strefy wolnego dost~pu; "do korzystania na miejscu" - w wypadku
dokument6w znajdujqcych si~ w magazynach zamkni~tych.

Nie wypozycza si~:
1. druk6w wydanych przed 1950 rokiem,
2. zbior6w specjalnych, dzief rzadkich i cennych,
3. dzief znajdujqcych si~ w ksi~gozbiorach podr~cznych czytelni,
4. materiaf6w w zfym stanie zachowania,
5. dzief sprowadzanych z innych bibliotek krajowych i zagranicznych,
6. gazet i czasopism,
7. innych dokument6w, kt6re przeznaczone Sq wyfqcznie do korzystania na miejscu lub majq status
"udost~pnianie wolny dost~p".

§ 10
Ksiqzki posiadajqce status: "udost~pnianie wolny dost~p" lub "do korzystania na miejscu" mogq bye w
uzasadnionych przypadkach wypozyczane na noc lub na weekend. Uznanie uzasadnienia pozostawia
si~ w gestii bibliotekarza. Ksiqzki te mogq bye warunkowo wypozyczane jedynie osobom
posiadajqcym uprawnienia do wypozyczen w CINiBA.

§ 11
1. W przypadku wypozyczenia na noc lub na weekend obowiqzujq nast~pujqce zasady:
a. "na noc" nie wi~cej niz 2 woluminy, nie wczesniej niz jednq godzin~ przed zamkni~ciem CINiBA;
zwrot musi nastqpie do godz. 10 dnia nast~pnego,
b. "na weekend" nie wi~cej niz 3 woluminy; wypozyczenie mozliwe jest ostatniego dnia pracy CINiBA
przed przerwq, nie wczesniej niz na jednq godzin~ przed jej zamkni~ciem, a zwrot musi bye dokonany
do godziny 10.00 pierwszego dnia pracy CINiBA po przerwie.
2. W przypadku nieterminowego zwrotu :
a. czytelnik zostanie obciqzony karq pieni~znq w wysokosci okreslonej w trybie, 0 kt6rym mowa w
Rozdziale I § 3 ust. 2,
b. konto czytelnika zostaje zablokowane na okres 14 dni,
c. czytelnik zostanie pozbawiony mozliwosci wypozyczen nocnych i weekendowych, a w przypadku
razqcych naruszen zasad moze bye pozbawiony uprawnien do korzystania z CINiBA.

§12
Ksiqzki znajdujqce si~ w magazynach zamkni~tych CINiBA zamawia si~ poprzez katalog
komputerowy lub poprzez formularz zam6wienia w zdigitalizowanym katalogu kartkowym
(znajdujqcym si~ na stronie www biblioteki). Odbi6r ksiqzek nast~puje w wypozyczalni CINIBA.
Czytelnik zobowiqzany jest do ich odbioru w ciqgu 7 dni. W przypadku niezgfoszenia si~ w tym
terminie po zam6wione materiafy konto czytelnika zostaje zablokowane na okres 14 dni.

§ 13
Ksiqzki znajdujqce si~ w wolnym dost~pie CINiBA Sq wyfqczone z systemu zam6wien OPAC, nie
mozna ich takze rezerwowae winny spos6b. Pierwszenstwo skorzystania ma osoba, kt6ra jako
pierwsza zgfosi si~ po ksiqzk~. Dokumenty ze strefy wolnego dost~pu mozna wypozyczye
samodzielnie za pomocq urzqdzen do samodzielnych wypozyczen (Self Check) lub w wypozyczalni.
Zwrotu dokonuje si~ w wypozyczalni lub poprzez samoobsfugowq wrzutni~.



§ 14
Limity wypozyczonych ksietzek oraz okresy wypozyczen obowietzujetce w CINiBA reguluje odr~bne
zarzetdzenie Dyrektora CINiBA.

§ 15
Wszystkie wypozyczenia w CINIBA rejestrowane Setkomputerowo. Do obowietzku czytelnika nalezy
sprawdzenie stanu swojego konta po kazdej transakcji. Wettpliwosci nalezy niezwtocznie zgtosic w
wypozyczalni.

§ 16
Czytelnik moze trzykrotnie prolongowac wypozyczone dzieta (poprzez OPAC lub w wypozyczalni)
oraz dokonac poprzez system OPAC rezerwacji dokumentu wypozyczonego przez innego czytelnika.
Prolongata jest mozliwa w przypadku, gdy:
1. dla zadnej z wypozyczonych ksiqzek nie uptynqt termin zwrotu,
2. konto czytelnika w zintegrowanym systemie biblioteczno-informacyjnym nie jest obciqzone
nieuregulowanymi karami,
3. ksiqzka nie zostata zarezerwowana przez innego czytelnika.

§ 17
W uzasadnionych przypadkach CINiBA moze zazqdac zwrotu wypozyczonych dziet przed uptywem
wyznaczonego terminu lub w chwili wypozyczenia zastrzec wczesniejszy termin zwrotu.

§ 18
Catkowitq odpowiedzialnosc za terminowy zwrot dziet ponosi wtasciciel konta. Czytelnikom, kt6rzy
udost~pnili sw6j adres e-mail wysytane Sq komunikaty 0 zblizajqcym si~ terminie zwrotu dokumentu
oraz rozpocz~ciu naliczania kary za nieterminowy zwrot. CINiBA nie ponosi odpowiedzialnosci za
przekroczenia termin6w zwrotu ksiqzek, niezaleznie od przyczyn, kt6re uniemozliwHy wygenerowanie
przez system przypomnienia.

§ 19
W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu wypozyczonych dokument6w pobiera si~ kar~ w
wysokosci okreslonej w trybie, 0 kt6rym mowa w Rozdziale I § 3 ust. 2. Uchylanie si~ od zwrotu
wypozyczonych dziet oraz zaleganie w optatach pozbawiajq czytelnika prawa do korzystania z
wypozyczalni systemu biblioteczno-informacyjnego US i BG UE okresowo lub catkowicie, a w
ostatecznosci moze spowodowac egzekwowanie zwrotu ksiqzek i zaptaty naleznosci na drodze
sqdowej.

§ 20
Czytelnik jest odpowiedzialny za stan wypozyczonego dzieta; wszelkie zauwazone defekty nalezy
zgtosic bibliotekarzowi w momencie wypozyczenia.

§ 21
1. Za zniszczenie tub zagubienie dzieta odpowiedzialnosc ponosi wtasciciel konta bibliotecznego.
Zobowiqzany jest on do niezwtocznego dostarczenia identycznego egzemplarza lub, gdy nie jest to
mozliwe, jego ekwiwalentu w postaci:
1. egzemplarza innego dzieta, kt6rym biblioteki Sq zainteresowane,
2. kwoty w wysokosci ustalonej komisyjnie przez BUS lub BG UE (do pi~ciokrotnej wartosci
antykwarycznej zniszczonego lub zagubionego dzieta).
Z chwilq uregulowania zobowiqzan wobec BUS lub BG UE czytelnik nie nabywa prawa wtasnosci
zniszczonego lub zagubionego dzieta.
2. Sktad komisji, 0 kt6rej mowa w ust. 1 pkt 2 okresla kazdorazowo Dyrektor BUS lub Dyrektor BG UE.

§ 22
W przypadkach razqcego naruszenia niniejszego Regulaminu Dyrektor CINiBA moze zwr6cic si~ do
wtadz jednostki dydaktycznej studenta lub do przetozonego pracownika z prosbq 0 interwencj~.



Rozdzial III
Udost~pnianiena miejscu

§ 1
Prawo do korzystania ze zbior6w na miejscu majC\.wszystkie osoby zainteresowane pod warunkiem
zastosowania sili! do niniejszego regulaminu i przepis6w porzC\.dkowych.

§2
Ze zbior6w znajdujC\.cych sili! w wolnym dostli!pie CINiBA czytelnicy mogC\.korzystae samodzielnie w
przestrzeniach CINiBA przeznaczonych do pracy. Wykorzystane dokumenty nalezy odktadae na
specjalnie wydzielone i oznaczone miejsca. Zabrania sili! samodzielnego odktadania ksiC\.zekna p6tki.

§3
Udostli!pnianie w czytelni odbywa sili! po pozostawieniu dyzurujC\.cemu bibliotekarzowi karty
bibliotecznej, legitymacji studenckiej/doktoranta lub innego dokumentu tozsamosci. Bibliotekarzowi
nalezy zgtosie wniesione ze sobC\.materiaty.

§4
Zam6wienie publikacji z magazynu do czytelni wymaga ztozenia zam6wienia elektronicznego lub
poprawnie i czytelnie wypetnionego rewersu.

§5
Z dziet zam6wionych do czytelni korzystae mozna na jej terenie. Nie wolno sporzC\.dzae odbitek
kserograficznych materiat6w bibliotecznych bli!dC\.cychw ztym stanie zachowania, bez wzglli!du na rok
wydania lub dziet szczeg61nie wartosciowych. Dopuszcza sili! kopiowanie zbior6w wtasnymi
urzC\.dzeniami kopiujC\.cymi po uzyskaniu zgody dyzurujC\.cego bibliotekarza.

§6
W okresie nasilonego ruchu czytelniczego bibliotekarz ma prawo ograniczye Iiczbli! jednorazowo
realizowanych zam6wier'1 do czytelni.

§7
Na zyczenie czytelnika bibliotekarz moze zatrzymae w czytelni zam6wione z magazyn6w publikacje,
jednak nie dtuzej niz 7 dni.

§8
Wykorzystane dokumenty winny bye zwr6cone dyzurujC\.cemu bibliotekarzowi. Zabrania sili!
samodzielnie wtC\.czaeje do ksili!gozbioru.

§9
Czytelnia CINiBA rezerwuje kabiny pracy indywidualnej. Szczeg6towe zasady korzystania z kabin
pracy indywidualnej ustala Dyrektor CINiBA odrli!bnym zarzC\.dzeniem.

RozdziallV
Wypozyczenia mi~dzybiblioteczne

§ 1
Wypozyczalnia mili!dzybiblioteczna umozliwia korzystanie w celach naukowych i dydaktycznych ze
zbior6w innych bibliotek krajowych i zagranicznych.



§2
Z wypozyczalni mi~dzybibliotecznej mogq korzystac:
a. pracownicy oraz emerytowani pracownicy US i UE,
b. studenci US i UE piszqcy prace magisterskie oraz w uzasadnionych przypadkach inni studenci
posiadajqcy pisemne poparcie opiekuna naukowego,
c. doktoranci i stuchacze studi6w podyplomowych US i UE,
d. inni doktoranci zwiqzani z uczelniq osobq promotora lub majqcy otwarty przew6d doktorski w US i
UE (czytelnicy tacy zobowiqzani Sq do zatozenia konta kaucyjnego w CINiBA).

§3
Warunkiem korzystania z wypozyczalni mi~dzybibliotecznej jest posiadanie dokumentu
uprawniajqcego do wypozyczen w CINiBA oraz uregulowane zobowiqzania wobec bibliotek
zintegrowanego systemu biblioteczno-informacyjnego.

§4
Z bibliotek krajowych sprowadza si~ materiaty, kt6rych nie ma w zbiorach bibliotek obu Uniwersytet6w
oraz w innych bibliotekach w Katowicach. Z bibliotek zagranicznych - materiaty, kt6rych nie ma w
zbiorach bibliotek krajowych.

§5
CINiBA zastrzega sobie prawo decyzji co do rodzaju i liczby wypozyczen mi~dzybibliotecznych.

§6
Studenci zamawiajqcy materiaty powinni uzyskac pisemne potwierdzenie promotora pracy 0
koniecznosci sprowadzenia publikacji.

§7
Sktadane zam6wienia powinny zawierac doktadne dane bibliograficzne poszukiwanych materiat6w
oraz dane osoby zamawiajqcej (imi~ i nazwisko, e-mail i numer telefonu).

§8
Koszty sprowadzenia pUblikacji ponosi czytelnik w wysokosci okreslonej w trybie, 0 kt6rym mowa w
Rozdziale I § 3 ust. 2. W przypadku uzyskania dofinansowania na ustugi mi~dzybiblioteczne
regulowanie naleznosci za wypozyczenia mi~dzybiblioteczne odbywa si~ na podstawie pisemnego
potwierdzenia srodk6w.

§9
Biblioteki ponoszq odpowiedzialnosc za catosc sprowadzonych materiat6w, dlatego mozna z nich
korzystac wytqcznie w obr~bie CINIBA w terminie okreslonym przez bibliotek~ wypozyczajqcq (nie
dotyczy to odbitek kserograficznych). Wniosek 0 ewentualne przedtuzenie terminu zwrotu czytelnik
powinien ztozyc w wypozyczalni mi~dzybibliotecznej przed jego uptywem.

§10
Czytelnika, kt6ry nie zgtosi si~ po zam6wione materiaty, BUS lub BG UE obciqza petnymi kosztami
zwiqzanymi z ich sprowadzeniem.

§ 11
CINiBA wypozycza zbiory BUS i BG UE oraz zbiory bibliotek specjalistycznych i katedralnych innym
bibliotekom krajowym i zagranicznym. CINiBA zastrzega sobie prawo decyzji odnosnie do ilosci
wypozyczanych zbior6w i terminu ich zwrotu.

§ 12
Wypozyczaniu mi~dzybibliotecznemu nie podlegajq zbiory specjalne, dzieta z podr~cznych
ksi~gozbior6w czyteln oraz dzieta 0 statusie "udost~pnianie wolny dost~p" i "do korzystania na
miejscu". W uzasadnionych przypadkach wymagajqcych indywidualnego rozpatrzenia materiaty te
mogq zostac wypozyczone.



§ 13
Biblioteka zamawiajqca jest zobowiqzana do petnego zabezpieczenia wypozyczanego dzieta oraz
odpowiada za jego terminowy zwrot, ewentualne uszkodzenie lub utrat~.

§ 14
Biblioteki wykonujq odptatnie kopie artykut6w z czasopism lub fragment6w publikacji zgodnie z
obowiqzujqcym prawem autorskim oraz wymogami licencji dotyczqcymi uzytkowania zr6det
elektronicznych.

RozdzialV
Udost~pnianiezbior6w specjalnych

§ 1
Zbiory specjalne (stare druki, r~kopisy, zbiory graficzne, kartograficzne) i szczeg61nie wartosciowe
udost~pniane Sq wytqcznie na miejscu do cel6w badawczych i dydaktycznych. W wypadku
korzystania z dziet wyjqtkowo cennych studenci muszq posiadac pisemne skierowanie od pracownika
naukowego. Kazdy korzystajqcy ze zbior6w specjalnych zobowiqzany jest do okazania dowodu
tozsamosci.

§2
Zbiory specjalne zamawia si~ w czytelni CINiBA. Termin oraz liczb~ udost~pnianych jednorazowo
obiekt6w ustala si~ indywidualnie przy ich zamawianiu (osobiscie, telefonicznie, mailowo).

§3
W czasie korzystania za zbior6w czytelnicy ponoszq petnq odpowiedzialnosc za stan zachowania
powierzonych im obiekt6w. Czytelnicy majq obowiqzek zastosowania si~ do wszelkich uwag i polecen
dyzurnego bibliotekarza odnoszqcych si~ do sposobu korzystania ze zbior6w oraz ich
bezpieczenstwa. Zauwazone uszkodzenia nalezy zgtosic dyzurnemu.

§4
Wynoszenie udost~pnionych obiekt6w poza wyznaczone pomieszczenie jest niedozwolone.

§5
Oryginaty dokument6w posiadajqcych kopie w postaci mikroform, reprint6w lub dokument6w
elektronicznych udost~pnia si~ tylko w uzasadnionych sytuacjach.

§6
Zabrania si~ samodzielnego kopiowania zbior6w specjalnych. Kopiowanie i publikowanie r~kopis6w,
starych druk6w oraz dokument6w szczeg61nie cennych wymaga zgody Dyrekcji CINiBA.

§7
Szczeg6towe zasady udost~pniania zbior6w specjalnych i szczeg61nie cennych okresla Dyrektor
CINiBA.

RozdzialVI
Korzystanie ze stanowisk komputerowych

Na terenie CINiBA mozna korzystac:
- ze stanowisk komputerowych og61nie dost~pnych dziatajqcych w chronionej sieci uniwersyteckiej,
- ze stanowisk komputerowych og61nie dost~pnych dziatajqcych poza sieciq uniwersyteckq,
- ze stanowisk komputerowych z jednostanowiskowymi bazami na CD/DVD (czytelnia),
- wtasnych komputer6w przenosnych,



§2
Stanowiska komputerowe w sieci CINiBA sc\.zainstalowane w celu udost~pniania zr6det informacji
niezb~dnych do studi6w i prowadzenia prac naukowo-badawczych, a w szczeg61nosci do korzystania
z katalog6w bibliotecznych oraz baz danych, naukowych czasopism elektronicznych i naukowych
serwis6w internetowych rozpowszechnianych sieciowo w obr~bie US i UE. Uzytkownicy komputer6w
zobowiC\.zani sc\.do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem.

§3
Na kazdym stanowisku komputerowym mozliwe jest podlC\.czeniezewn~trznego urzC\.dzenia pami~ci
masowej poprzez port USB. Jednostanowiskowe bazy danych uruchamiane sc\.w czytelni, natomiast
plyty dolC\.czanedo zbior6w oraz inne wlasne nosniki (w tym nosniki optyczne) mozliwe sc\.do odczytu
tylko na wyznaczonych stanowiskach.

§4
Pierwszeristwo w dost~pie do komputer6w zlokalizowanych na terenie CINIBA majC\.pracownicy,
studenci i doktoranci US i UE.

§5
Dla uzytkownik6w CINiBA udost~pnia samoobslugowe urzC\.dzeniawielofunkcyjne. Za wydruki
pobierane sc\.oplaty w wysokosci okreslonej w trybie, 0 kt6rym mowa w Rozdziale I § 3 ust. 2.

Zasady porzC\.dkowe
1. Czas dost~pu do stanowisk komputerowych nie jest Iimitowany, ale w uzasadnionych przypadkach
bibliotekarz moze poprosic 0 wczesniejsze zakoriczenie pracy.
2. DyzurujC\.cybibliotekarz sluzy pomocC\.w korzystaniu z zainstalowanych baz danych i czasopism
elektronicznych, natomiast nie jest zobowiC\.zany do udzielania pomocy w zakresie uzywania
pozostalych program6w i aplikacji.
3. Jesli uzytkownik opusci stanowisko bez zgloszenia tego faktu dyzurujC\.cemu bibliotekarzowi,
w6wczas stanowisko moze zostac udost~pnione innemu uzytkownikowi bez zabezpieczenia
wyszukanych wczesniej danych.
4. U dyzurujC\.cego bibliotekarza mozna dokonac rezerwacji stanowiska komputerowego osobiscie lub
telefonicznie. W przypadku niezgloszenia si~ osoby rezerwujC\.cej stanowisko moze zostac
udost~pnione innemu czytelnikowi.
5. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidlowosci w pracy komputer6w nalezy zglaszac natychmiast
dyzurujC\.cemu bibliotekarzowi.
6. Stanowiska komputerowe sc\.monitorowane. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiC\.zujC\.cych
zasad dyzurujC\.cy bibliotekarz lub administrator sieci ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji
uzytkownika.
7. Czytelnik jest zobowiC\.zany zakoriczyc sesj~ przed zamkni~ciem CINiBA.
8. CINIBA udost~pnia specjalnie dostosowane stanowiska komputerowe dla os6b z dysfunkcjC\.
wzroku.

§7
Uzytkownicy korzystajC\.cy z wlasnego sprz~tu korzystac mogC\.z bezprzewodowego Internetu. Mozliwy
jest dost~p do sieci:
- nieautoryzowanej (bez mozliwosci korzystania z baz danych oraz serwis6w prenumerowanych przez
US i UE);
- autoryzowanej pod warunkiem uWierzytelnienia, czyli wpisania loginu i hasla. (Autoryzacja umozliwia
prac~ w chronionej sieci uniwersyteckiej).
Pracownicy CINiBA nie konfigurujC\. komputer6w przenosnych uzytkownik6w w celu uzyskania dost~pu
do Internetu.

§8
Zasady korzystania z baz danych i serwis6w poza sieciC\.komputerowC\. US oraz UE regulujC\.odr~bne
przepisy obu uniwersytet6w.



§9
Korzystajqcym z komputer6w w CINiBA nie wolno:
1. podejmowac dzialari powodujqcych dewastacj~ lub uszkodzenie komputer6w bibliotecznych i ich
wyposazenia, dezorganizacj~ sieci komputerowej oraz zniszczenie oprogramowania;
2. wprowadzac jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputer6w bibliotecznych, dokonywac pr6b
lamania istniejqcych zabezpieczeri systemu oraz ingerowac w zawartosc gromadzonych danych;
3. przesylac i udost~pniac tresci niezgodnych z prawem lub b~dqcych przedmiotem ochrony
wlasnosci intelektualnej, kt6rej podmiotem nie jest korzystajqcy;
4. przesylac i udost~pniac tresci mogqcych naruszyc czyjekolwiek prawa osobiste;
5. masowo rozsylac tresci 0 charakterze reklamowym (tzw. spam);
6. rozpowszechniac wirus6w komputerowych i program6w mogqcych uszkodzic komputery innych
uzytkownik6w Internetu;
7. prowadzic dzialalnosci komercyjnej poprzez siec komputerowq.

§ 10
Korzystanie z dost~pu do Internetu odbywa si~ na wylqczne ryzyko korzystajqcego, kt6ry ponosi
odpowiedzialnosc za spos6b, w jaki wykorzystuje konto, w tym za tresci i innq zawartosc przesylanych
wiadomosci z odpowiedzialnosciq karnq wlqcznie.

§ 11
W przypadku nieprzestrzegania przez korzystajqcego niniejszych zasad lub niezgodnego z
przeznaczeniem korzystania z sieci Internet, CINiBA ma prawo do:
1. zqdania natychmiastowego opuszczenia stanowiska komputerowego oraz podj~cia dalszych
dzialari zgodnie z Regulaminem udost~pniania zbior6w CINiBA;
2. czasowego lub trwalego pozbawienia motliwosci korzystania z dost~pu do Internetu;
3. czasowej lub trwalej blokady konta bibliotecznego;
4. zqdania od korzystajqcego naprawienia szkody wskutek post~powania niezgodnego z niniejszymi
zasadami.

Rozdzial VII
Postanowienia koncowe

§ 1
Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu powoduje utrat~ lub ograniczenie praw do korzystania ze
zbior6w.

§2
Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu nalezy do
kompetencji Dyrektora CINiBA.

§3
Czas otwarcia CINiBA podaje si~ do wiadomosci czytelnik6w. 0 czasowym zawieszeniu lub
ograniczeniu dzialalnosci uslugowej uprzedza si~ stosownym komunikatem.

§4
Uwagi i wnioski dotyczqce dzialalnosci CINiBA motna zglaszac Dyrektorowi CINiBA.


