
Regulamin Biblioteki Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

l. Postanowienia ogólne

§ 1

1) Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Biblioteki Uczelnianej

2) W Bibliotece działają:

a) Wypożyczalnia;

b) Czytelnia.

2. Wypożyczalnia Biblioteki Uczelnianej

§2

Prawo wypożyczania książek przysługuje:

1) Pracownikom naukowo-dydaktycznym i pracownikom administracji WSEiZ;

2) Studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych WSEiZ.

§3

Podstawę do uzyskania konta czytelniczego stanowi przedłożenie:

1) dowodu osobistego przez pracowników uczelni,

2) ważnej legitymacji studenckiej przez studentów oraz zobowiązanie się do przestrzegania

niniejszego regulaminu - wypełnienie i podpisanie kwestionariusza osobowego

Biblioteki WSEiZ.

§4

1) Po dokonaniu formalności zapisu użytkownik otrzymuje kartę biblioteczną

z kodem kreskowym, będącą stałym dokumentem stwierdzającym prawo do korzystania

z Wypożyczalni.

2) O każdej zmianie adresu zameldowania i zmianie nazwiska Czytelnik zobowiązany jest

niezwłocznie zawiadomić pracownika Biblioteki.

§5

Karty bibliotecznej nie wolno odstępować osobom postronnym. Nieprzestrzeganie tego

zakazu pociąga za sobą pozbawienie prawa korzystania z Biblioteki zarówno właściciela

karty, jak i osoby nieprawnie z niej korzystającej.



§6

W wypadku zagubienia karty bibliotecznej, należy o tym fakcie powiadomić niezwłocznie

Bibliotekę.

§7

Kartę biblioteczną należy okazywać przy każdorazowym korzystaniu

z Wypożyczalni.

§8

Przy końcowym rozliczeniu z Biblioteką należy zwrócić kartę biblioteczną.

§9

Czytelnik może posiadać na swoim koncie bibliotecznym 5 woluminów, student piszący

pracę dyplomową 10 woluminów.

§ 10

Na koncie wypożyczeń Czytelnika może znajdować się tylko jeden egzemplarz danego
tytułu.

§11

Książki wypożycza się na okres sześciu tygodni (42 dni), z możliwością przedłużenia

terminu zwrotu, o ile nie ma zapotrzebowania na dany tytuł.

§ 12

Wypożyczający zobowiązany jest czytelnie wypełnić zamówienie: autor, tytuł, sygnatura,

nazwisko wypożyczającego.

§13

1) Wypożyczanie książek możliwe jest także po uprzednim wysłaniu zamówienia z konta

Czytelnika;

2) Zamówienia realizowane są w ciągu godziny (w godzinach pracy Biblioteki);

3) Zamówienia powinny być składane najpóźniej godzinę przed zamknięciem Biblioteki;

4) Zamówione pozycje należy odebrać do trzech dni. Po upływie tego terminu

zamówienie zostaje anulowane.
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§ 14

Wypożyczenia międzybiblioteczne:

l) Osobom, które przestrzegają regulaminu Biblioteki WSEiZ, na ich życzenie mogą być

wydane rewersy międzybiblioteczne uprawniające do korzystania z innych bibliotek;

2) Jednorazowo można otrzymać 2 rewersy międzybiblioteczne;

3) Do Wypożyczalni należy zwrócić wszystkie rewersy, również rewersy niewykorzystane.

§ 15

Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni obsługiwani są poza kolejnością.

§ 16

Likwidacja konta bibliotecznego, po uregulowaniu wszelkich zaległości wobec Biblioteki,

następuje z chwilą ostemplowania karty obiegowej.

§ 17

W celu uzyskania podpisu na karcie obiegowej każdy użytkownik Biblioteki zobowiązany

jest do zwrotu wypożyczonych książek.

§ 18

Czytelnik w chwili rozliczenia z Biblioteką traci prawo do wypożyczania książek.

§ 19

Po przekroczeniu terminu zwrotu wypożyczonych książek wobec Czytelnika stosuje SIę

następujące sankcje:

l) Dyscyplinarne - zgodnie z art. 212 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005

r.,Nr 164, poz. 1365 z późno zm.)

2) Pieniężne w wysokości 3,50 zł za opóźnienie nie przekraczające 7 dni i 50 gr za każdy,

kolejny dzień zwłoki od każdego woluminu.

§ 20

1) W przypadku przekroczenia terminu zwrotu lub niezapłacenia kary możliwość

wypożyczania książek zostaje zablokowana do czasu uregulowania zadłużeń wobec

Biblioteki;

2) Opłaty należy dokonać w kwesturze przy ul. Wawelskiej 14 lub przelewem z

wyszczególnieniem "za nieterminowy zwrot książki do Biblioteki WSEiZ";

3) Dowód dokonania wpłaty należy okazać pracownikowi Biblioteki.
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§ 21

Biblioteka zastrzega sobie prawo do pobierania kaucji od naj cenniej szych książek

w wysokości zależnej od wartości danego woluminu.

§22

I) Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowane przez siebie materiały

biblioteczne;

2) W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych woluminów Czytelnik jest

zobowiązany do odkupienia identycznego egzemplarza lub wpłacenia na konto Wyższej

Szkoły Ekologii i Zarządzania trzykrotnej wartości uszkodzonej lub zagubionej pozycji,

aktualną na dzień, w którym dokonuje się tej wpłaty.

3. Czytelnia Biblioteki Uczelnianej

§ 23

Z Czytelni Biblioteki mogą korzystać pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracownicy

administracji WSEiZ, studenci WSEiZ oraz słuchacze studiów podyplomowych.

§ 24

Korzystający z Czytelni zobowiązani są:

l) do zdeponowania u dyżurnego bibliotekarza legitymacji studenckiej, pozostałe osoby

wymienione w § 23 dowodu osobistego;

2) do wpisania się w rejestrze odwiedzin Czytelni (tzw. zeszyt).

§ 25

W Czytelni studenci mają możliwość bezpłatnego skanowania materiałów i zapisania ich na

nośnikach pamięci zewnętrznej.

§ 26

Dopuszcza SIę wypożyczanie poza obręb Czytelni (pod zastaw legitymacji studenckiej)

niektórych wydawnictw w celu wykonania kserokopii fragmentu tych materiałów,

po uprzednim zgłoszeniu tego faktu u bibliotekarza dyżurnego.

§ 27

Na terenie Czytelni:

l) nie spożywa się posiłków ani napojów,

2) obowiązuje cisza,
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3) obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych,

4) nie wolno przebywać w okryciach wierzchnich.

§ 28

Korzystanie z Internetu służy zdobywaniu informacji potrzebnych do celów edukacyjnych.

§ 29

l) Studenci mogą korzystać na miejscu w Czytelni z prac dyplomowych. W tym celu

zobowiązani są do wypełnienia formularza - prośby o wyrażenie zgody przez promotora

na udostępnienie pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej.

2) Po aprobacie promotora, potwierdzonej jego podpisem, student przedkłada formularz

pracownikowi Biblioteki,

3) Z prac dyplomowych można korzystać wielokrotnie, ale tylko w Czytelni.

4) Na powielanie (ksero) fragmentów lub całości pracy dyplomowej Biblioteka nie wyraża

zgody.

§ 30

Zamówienia na czasopisma i prace dyplomowe w Czytelni należy składać z jednodniowym

wyprzedzeniem.

§31

Czytelnikom nie wolno samodzielnie odkładać wykorzystanych materiałów na półki.
Książki i czasopisma należy pozostawić na specjalnie do tego celu wyznaczonym wózku lub
oddać dyżurnemu bibliotekarzowi.

§ 32

Skargi i uwagi dotyczące pracy Biblioteki należy zgłaszać dyrektorowi Biblioteki.

§ 33

Z dniem 30 września 2009 roku traci moc Regulamin Biblioteki z dnia l października 2007
roku.

§ 34

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem l października 2009 roku

Rektor
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Aneks
do Regulaminu Biblioteki Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

z dnia 1.10.2009r.

§1
§ 2 Regulaminu Biblioteki Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie
otrzymuje brzmienie:

Prawo wypożyczania książek przysługuje:
1) Pracownikom naukowo-dydaktycznym i pracownikom administracji WSEiZ
2) Studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych WSEiZ
3) Słuchaczom studiów podyplomowych WSEiZ

§2
§ 3 Regulaminu Biblioteki Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie
otrzymuje brzmienie:

Podstawę do uzyskania konta czytelniczego stanowi przedłożenie:
1) dowodu osobistego przez pracowników uczelni,
2) ważnej legitymacji studenckiej przez studentów
3) dowodu osobistego przez słuchaczy studiów podyplomowych
oraz zobowiązanie się do przestrzegania niniejszego regulaminu - wypełnienie
i podpisanie kwestionariusza osobowego Biblioteki WSEiZ

§3
Pozostałe postanowienia regulaminu nie ulegają zmianom.

§4
Aneks do regulaminu wchodzi w życie 1 października 2012 roku
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