
Uchwała nr  49/2008/2009 

Senatu Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach  

z dnia 25 czerwca 2009 r. 

w sprawie wprowadzenia  „Regulaminu korzystania z Systemu Biblioteczno-

Informacyjnego Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach ” 

  

 

W wykonaniu § 24 ust. 2  Statutu Akademii, na wniosek Dyrektora Biblioteki Głównej, po 

zasięgnięciu opinii Rady Bibliotecznej Senat uchwala, co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się jako obowiązujący  ”Regulamin korzystania z systemu Biblioteczno-

Informacyjnego Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach”  

stanowiący  załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik do Uchwały nr 49/2008/2009  
Senatu Akademii Ekonomicznej  
im. Karola Adamieckiego w Katowicach  
z dnia 25 czerwca 2009 r.  

 
 

                                                REGULAMIN KORZYSTANIA 

Z  SYSTEMU  BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO 

AKADEMII  EKONOMICZNEJ  IM.  KAROLA  ADAMIECKIEGO 

W  KATOWICACH 

  

 
      I  INFORMACJE OGÓLNE 
 
         System biblioteczno-informacyjny Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego  
         w Katowicach (zwanej dalej: „Akademią”), tworzą: 
              

- Biblioteka Główna, 
- Biblioteki Katedralne funkcjonujące w ramach struktury Biblioteki Głównej, 
- Biblioteka Bielskiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego (BOND), 
- Biblioteka Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego(ROND). 
 
II  UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW 
  

       1. Formy udostępniania 
 

Zbiory Systemu biblioteczno-informacyjnego (zwanego dalej: „Systemem”)    
udostępniane są poprzez:       

 
- wypoŜyczanie księgozbioru indywidualne i międzybiblioteczne, 
-  korzystanie z księgozbioru w czytelniach, 
- korzystanie z elektronicznych baz danych na stanowiskach komputerowych w sieci 

uczelnianej lub zdalnie, w ramach umów zawartych z licencjodawcami. 
 

2. WypoŜyczanie indywidualne 
 
2.1. Z wypoŜyczeń indywidualnych mogą korzystać: 
 
- Pracownicy Akademii oraz studenci Akademii studiów pierwszego, drugiego  

i trzeciego stopnia (w tym studenci BOND i ROND), 
- słuchacze Kolegium Zarządzania i innych studiów prowadzonych przez Akademię, 
- studenci Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej, 
- pracownicy naukowi oraz studenci studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia 

publicznych szkół wyŜszych województwa śląskiego i województwa opolskiego, na 
podstawie umowy o wypoŜyczaniu ksiąŜek zawartej przez wymienione szkoły 
wyŜsze  z Biblioteką Główną według opracowanego przez nią wzoru, 

- pracownicy naukowi oraz studenci niepublicznych szkół wyŜszych, z którymi 
Akademia podpisała umowę o współpracy, 



- pracownicy instytucji i firm województwa śląskiego, na podstawie umowy  
o wypoŜyczaniu ksiąŜek zawartej przez te instytucje z Biblioteką Główną według 
opracowanego przez nią wzoru. 

 
2.2. Warunkiem wypoŜyczenia ksiąŜek jest posiadanie karty bibliotecznej i kaŜdorazowe 

okazanie jej pracownikowi wypoŜyczalni. Karta wydana w którejkolwiek z jednostek 
Systemu jest waŜna we wszystkich innych jednostkach.  

 
2.3. Za wydanie karty bibliotecznej i jej duplikatu nie pobiera się opłaty. 

 
2.4. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować ani udostępniać innym osobom. 
 
2.5. Karta biblioteczna jest waŜna przez cały okres studiów; w wypadku pracowników     

przez cały okres zatrudnienia. 
 
2.6. Podjęcie nowej formy kształcenia w Akademii wymaga ponownego wydania karty 

bibliotecznej. 
 

2.7. Utratę karty bibliotecznej, a takŜe zmianę takich danych, jak: adres zamieszkania, 
nazwisko lub imię, adres poczty elektronicznej (o ile czytelnik ją posiada)  naleŜy 
niezwłocznie zgłosić w odpowiednich jednostkach Systemu. 

 
2.8. W razie zagubienia lub kradzieŜy karty bibliotecznej zostaje wydany duplikat karty.  

 
2.9.Osoby korzystające z wypoŜyczeń indywidualnych są zobowiązane do przestrzegania 
       terminów zwrotu ksiąŜek. Pisemny monit biblioteki jest wezwaniem  
       do natychmiastowego zwrotu wypoŜyczonych pozycji. 
 
2.10.Przekroczenie  terminu  wypoŜyczenia  ksiąŜek  powoduje  uruchomienie, przez         

odpowiednią osobę wskazaną  zgodnie z zapisami pkt. V Regulaminu,      
automatycznej   blokady konta, co jest równoznaczne z zawieszeniem moŜliwości 
wypoŜyczeń.  

 
2.11. Za  zgubienie   lub  zniszczenie  wypoŜyczonych  ksiąŜek  pobierane  są  opłaty.  
         Ich wysokość  określa  Rektor.  W  szczególnych   przypadkach, Dyrektor   

Biblioteki moŜe wyrazić zgodę na dostarczenie zamiast  opłaty ekwiwalentu  
w postaci    identycznych pozycji   albo  innych wskazanych przez niego ksiąŜek.    

 
2.12. WypoŜyczeniom  podlega  jedynie wydzielona przez Dyrektora Biblioteki,     
         specjalnie na  ten  cel przeznaczona część księgozbioru. Jeśli jednostka Systemu    
         dysponuje tylko jednym    egzemplarzem  określonego tytułu, nie podlega on     
         wypoŜyczeniu i udostępniany jest tylko na miejscu. 

 
2.13. Publikacje  zakupione  ze  środków  na  badania własne  i  statutowe  są  w       

     pierwszej kolejności do dyspozycji pracowników naukowych prowadzących te     
     badania i nie są włączane do limitu wypoŜyczeń. 

 
 
 
 



 
3. WypoŜyczanie międzybiblioteczne 

 
 

 3.1. Biblioteki   Systemu   mogą   sprowadzać   dla   pracowników   naukowych   i  osób 
       studiujących   w  Akademii   ksiąŜki  i  kserokopie  artykułów  z   bibliotek     

   krajowych  lub zagranicznych.        
 
3.2. KsiąŜki sprowadzone z innych bibliotek mają określony przez stronę wypoŜyczającą 
       termin zwrotu i sposób udostępniania, których naleŜy ściśle przestrzegać. 
 
3.3. Biblioteki Systemu mogą udostępniać  zbiory bibliotekom krajowym i zagranicznym.     

    WypoŜyczeniom międzybibliotecznym nie podlega księgozbiór przeznaczony do      
    korzystania w czytelniach. 

 
4. Korzystanie ze zbiorów w czytelniach 

 
4.1. Prawo do korzystania z czytelni mają wszyscy zainteresowani za okazaniem karty 

bibliotecznej lub dokumentu toŜsamości (legitymacji, paszportu, dowodu osobistego, 
indeksu, prawa jazdy). 

 
4.2. Czytelnie udostępniają na miejscu specjalnie na ten cel przeznaczoną część 

księgozbioru, a niektóre z nich takŜe zasoby elektroniczne. 
 
 
III KOPIOWANIE MATERIAŁÓW  
        
 

1. Kopiowanie materiałów w postaci drukowanej 
 

1.1 Biblioteki    Systemu   umoŜliwiają   odpłatne   kopiowanie   materiałów   w   postaci 
drukowanej  w   zakresie   pozostającym  w  zgodzie  z  Ustawą  o  prawie  autorskim 
 i    prawach pokrewnych. 

 
       1.2.Wysokość opłat za usługi reprograficzne ustala rektor. 
 

2. Kopiowanie materiałów w postaci elektronicznej 
 
2.1. Biblioteki Systemu umoŜliwiają odpłatne wykonywanie wydruków  

z elektronicznych baz danych w zakresie przewidzianym przez licencjodawcę.  
Wysokość opłat za wydruki ustala rektor. 

 
2.2. Biblioteki Systemu umoŜliwiają kopiowanie w sposób elektroniczny (dyskietka, 

Pendrive, poczta e-mail) materiałów zamieszczonych w licencjonowanych bazach 
danych w zakresie przewidzianym przez licencjodawcę.  

 
 
 
 
 



 
IV ZASADY PORZĄDKOWE 
 

1. Po zakończeniu nauki w Akademii lub rozwiązaniu stosunku pracy przez osoby 
korzystające z Systemu naleŜy uregulować wszystkie zobowiązania wobec jednostek 
Systemu. 

 
2. W razie łamania Regulaminu korzystania ze zbiorów Dyrektor Biblioteki moŜe  

całkowite pozbawić czytelnika prawa do korzystania ze zbiorów bibliotecznych. 
 
 
 
 
V PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 
 
     Na  podstawie  powyŜszego Regulaminu ustala się szczegółowe warunki organizacji 
udostępniania zbiorów w czytelniach i tryb zapisu do wypoŜyczalni  oraz limity 
wypoŜyczonych ksiąŜek i  terminy ich zwrotu. Warunki te  określają: 
 

- dla Biblioteki Głównej -  dyrektor Biblioteki Głównej, 
- dla Bibliotek katedralnych -   dyrektor Biblioteki Głównej w porozumieniu  
       z kierownikiem określonej katedry, 
- dla Biblioteki BOND – kierownik biblioteki BOND w porozumieniu z kierownikiem 

Bielskiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego, 
- dla Biblioteki ROND – kierownik biblioteki ROND w porozumieniu z kierownikiem 

Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego. 
 
 

 
 
 

       .    
 
 
 
 
 
 

  
 

 


