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Zarządzenie nr 250/2017/2018 


Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 


z dnia 7 września 2018 roku 


w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z systemu biblioteczno-


informacyjnego  


 


 


Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 


(Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 - j. t.) oraz § 58 ust. 1 i § 59 Statutu UAM zarządza się, 


co następuje: 


 


§ 1 


Wprowadza się Regulamin korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego 


Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, stanowiący załącznik do niniejszego 


zarządzenia. 


 


                                                                § 2 


Traci moc Zarządzenie nr 157/2009/2010 Rektora Uniwersytetu im. Adama 


Mickiewicza w Poznaniu z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia 


regulaminu określającego szczegółowe zasady korzystania z systemu biblioteczno-


informacyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 


 


                                                                § 3 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


 


Rektor 


 


 


Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki 








Dostęp do zasobów elektronicznych 
Biblioteki Uniwersyteckiej 


Zasady dostępu i korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki Uniwersyteckiej 


Korzystanie ze źródeł elektronicznych oznacza zaakceptowanie „Zasad dostępu i korzystania z zasobów 
elektronicznych Biblioteki Uniwersyteckiej.” 


Prawo dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych Biblioteki mają wyłącznie pracownicy i 
studenci UAM posiadający ważną kartę biblioteczną. 
Zalogowanie następuje po podaniu numeru karty oraz numeru PIN. Początkowy PIN to 2 cyfry miesiąca i 2 
cyfry dnia daty urodzenia (np. 1130). Po pierwszym zalogowaniu zalecamy zmianę PIN w zakładce – Dane 
czytelnika na inny 4-cyfrowy PIN. 
Obcokrajowcy zatrudnieni lub studiujący na UAM podają odpowiednio dane: numer karty oraz numer PIN. 
W przypadku problemów z logowaniem należy sprawdzić: 


• czy karta biblioteczna jest ważna – jeśli nie, należy przedłużyć ją w Wypożyczalni 
• czy zapisany PIN w Wypożyczalni jest aktualny. 


Dozwolone jest: 


• wykonanie pojedynczej kopii artykułu na nośniku elektronicznym lub jego wydrukowanie jedynie 
do celów dydaktycznych i badań naukowych, 


• tworzenie indywidualnych kolekcji dokumentów potrzebnych do prowadzonych przez daną osobę 
badań, w tym ich drukowanie i zapisywanie na nośniku elektronicznym. 


Kolekcję tę można tworzyć tylko na czas prowadzonych zajęć dydaktycznych i badań naukowych. 


Zabrania się: 


• masowego tworzenia elektronicznych i drukowanych kopii artykułów i czasopism oraz 
przechowywanie ich bez potrzeby podyktowanej prowadzonymi obecnie badaniami, 


• redystrybucji czasopism i artykułów oraz ich części osobom trzecim (nie uprawnionym 
czytelnikom) w jakiejkolwiek formie, za opłatą lub bezpłatnie. Wyjątek stanowi wymiana 
międzybiblioteczna (tylko w formie drukowanej lub faksu) i naukowa pomiędzy naukowcami, jeżeli 
nie ma ona charakteru systematycznej współpracy, 


• publikacji fragmentów artykułów i ich przedruk w formie oryginalnej, czy to zmienionej, z 
pominięciem podania źródła i praw autorskich, 


• udzielania osobom trzecim (nie uprawnionym czytelnikom UAM)) dostępu do zasobów 
elektronicznych, poprzez udostępnienie komputera (przy autoryzacji przez adres IP), czy poprzez 
udostępnienie loginu i hasła (przy autoryzacji zdalnej), 


• wykorzystywanie przez pracowników i studentów licencjonowanych zasobów elektronicznych BU 
do działalności komercyjnej (innej niż naukowa). 


 





		Dostęp do zasobów elektronicznych Biblioteki Uniwersyteckiej

		Zasady dostępu i korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki Uniwersyteckiej








WYKAZ OPŁAT POBIERANYCH W BIBLIOTECE WYDZIAŁU CHEMII  
 


 
 cena 
Zapis i aktualizacja konta bibliotecznego dla pracowników, 
doktorantów i studentów UAM, uprawniający do wypożyczania na 
zewnątrz (na rok akademicki) 


12 zł 


Duplikat karty bibliotecznej   
 


12 zł 


Kara za nieterminowy zwrot materiału bibliotecznego  
za 1 dzień, za każdy wypożyczony tom   


0,30 zł 


Kara za nieterminowy zwrot materiału bibliotecznego 
wypożyczanego w trybie „wypożyczenie krótkoterminowe” z 
wypożyczalni i magazynu w bibliotekach wydziałowych 
za 1 dzień, za każdy wypożyczony tom** 


2 zł 


Opłata za zgubiony lub zniszczony materiał biblioteczny wg zasad określonych 
przez biblioteki UAM 
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Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 


 nr 250/2017/2018 z dnia 7 września 2018r. 


 
 


REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO 


UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 


 


I. Postanowienia ogólne 


1. Biblioteki tworzące system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 


w Poznaniu, w rozumieniu § 88 ust. l Statutu UAM, zwane są dalej „bibliotekami” lub 


„biblioteką”. 


2. Biblioteki udostępniają swoje zbiory: 


a. na miejscu w czytelniach; 


b. przez wypożyczanie pozabiblioteczne; 


c. poprzez sieć komputerową w przypadku zasobów elektronicznych; 


d. przez wypożyczanie międzybiblioteczne zamiejscowe czytelnikom oraz innym 


bibliotekom niewchodzącym w skład systemu biblioteczno-informacyjnego UAM; 


e. na podstawie umowy depozytowej między bibliotekami systemu biblioteczno-


informacyjnego. 


3. W rozumieniu niniejszego Regulaminu przez „kartę biblioteczną” rozumie się: 


a. dla studentów – Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) zarejestrowaną w 


komputerowym systemie bibliotecznym; 


b. dla pozostałych użytkowników – Kartę Czytelnika z logo Poznańskiej Fundacji 


Bibliotek Naukowych. 


4. Ze zbiorów bibliotek korzysta się na podstawie aktualnej karty bibliotecznej lub biletu 


jednodniowego. Konto biblioteczne aktywuje się: 


a. w bibliotece – na podstawie dowodu osobistego lub aktualnej legitymacji studenckiej 


bądź po weryfikacji zatrudnienia w UAM, wpłaceniu wpisowego i przyjęciu do 


wiadomości zasad niniejszego Regulaminu; 


b. zdalnie – poprzez aplikację zamieszczoną na stronie www Biblioteki Uniwersyteckiej. 


Formalności związanych z zapisem oraz coroczną aktualizacją konta bibliotecznego należy 


dopełnić osobiście. 


5. Przy zapisie należy wypełnić i podpisać Deklarację Czytelnika Bibliotek UAM w Poznaniu. 


Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2017.2183 z 28.11.2017) 


i § 95 Statutu UAM w Deklaracji Czytelnika należy podać następujące dane: nazwisko, imiona, 


numer PESEL, numer karty bibliotecznej/ELS i adres korespondencyjny. W celu umożliwienia 


bibliotece wysyłania informacji o realizacji zamówień, przypomnień o zbliżającym się terminie 


zwrotu wypożyczonych materiałów i monitów elektronicznych oraz kontaktu telefonicznego 


czytelnik podaje swój adres e-mail. 


6. Administratorem danych osobowych użytkowników bibliotek jest Uniwersytet im. Adama 


Mickiewicza w Poznaniu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@amu.edu.pl. 


7. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania ze zbiorów bibliotek – na podstawie 


Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. i 


umowy z administratorem w sprawie korzystania z bibliotek poznańskich instytucji 



mailto:iod@amu.edu.pl
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naukowych będących Fundatorami Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych, tj.: 


Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu 


Ekonomicznego w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w 


Poznaniu, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana 


Paderewskiego w Poznaniu, Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, Poznańskiego 


Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Biblioteki Raczyńskich. Odbiorcami danych są: upoważnieni 


pracownicy bibliotek, upoważnieni pracownicy PFBN, fundatorzy Fundacji i ich pracownicy w 


zakresie niezbędnym do świadczenia usług bibliotecznych. 


8. Podane przez użytkownika dane osobowe przechowywane są przez okres zgodny z 


przepisami prawa i niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze 


świadczonych na jego rzecz usług. Użytkownik ma prawo żądania od administratora dostępu 


do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 


prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 


do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma także prawo wniesienia skargi do organu 


nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 


9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 


ograniczyć zakres świadczonych przez bibliotekę usług. 


10. Biblioteki aktywują konta biblioteczne dla: 


a. pracowników, doktorantów i studentów UAM; 


b. pozostałych grup użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych – zgodnie ze 


szczegółowymi zasadami udostępniania poszczególnych bibliotek. 


11. Aktywacji konta bibliotecznego dla grup użytkowników instytucjonalnych dokonuje się w 


Bibliotece Uniwersyteckiej. 


12. Uprawień wynikających z posiadania konta bibliotecznego nie odstępuje się osobom trzecim. 


13. Użytkownik biblioteki jest zobowiązany do niezwłocznego osobistego powiadomienia 


biblioteki o zmianie adresu korespondencyjnego, kierunku i rodzaju studiów, przynależności 


do wydziału lub uczelni oraz utracie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej bądź Karty 


Czytelnika. Biblioteka na podstawie zgłoszenia i stosownych dokumentów dokonuje 


aktualizacji danych lub wystawia duplikat karty. 


14. Koszty wystawienia nowej karty i ponownej rejestracji oraz szkody powstałe na skutek 


zaniedbania obciążają właściciela konta. 


15. Szczegółowe zasady udostępniania poszczególnych rodzajów zbiorów oraz korzystania z 


urządzeń technicznych i pobieranych opłat, określone zgodnie ze Statutem UAM, udostępnia 


się w bibliotekach. 


16. Z licencjonowanych zasobów elektronicznych bibliotek korzystać można zgodnie 


z zamieszczonymi na stronie www Biblioteki Uniwersyteckiej „Zasadami dostępu i korzystania 


z zasobów elektronicznych bibliotek UAM”. Korzystanie z zasobów elektronicznych możliwe 


jest zarówno na stanowiskach komputerowych w bibliotekach, jak i zdalnie. 


 


II. Udostępnianie w czytelniach 


17. Do korzystania ze zbiorów w czytelniach uprawnieni są wszyscy zainteresowani na podstawie 


aktualnej karty bibliotecznej lub biletu jednodniowego. 


18. Po wejściu do czytelni należy pozostawić u dyżurnego bibliotekarza aktualną kartę 


biblioteczną lub bilet jednodniowy; w przypadku Karty Czytelnika i biletu jednodniowego 
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dodatkowo okazać dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość. Należy również zgłosić 


wnoszone ze sobą książki. 


19. Zbiory bibliotek udostępniane są czytelnikom w wolnym dostępie, z magazynu po uprzednim 


zamówieniu lub sprowadzane przez wypożyczalnię międzybiblioteczną. 


20. Na życzenie czytelnika biblioteka rezerwuje dzieła zamówione. Terminy rezerwacji określają 


zasady udostępniania zbiorów ustalone przez poszczególne biblioteki systemu. Książek z 


księgozbiorów podręcznych czytelni nie rezerwuje się. 


21. Nie udostępnia się oryginałów dzieł zmikrofilmowanych i zdigitalizowanych. 


 


III. Wypożyczenia na zewnątrz 


22. Prawo wypożyczania na zewnątrz ze zbiorów bibliotek posiadają: 


a. pracownicy, doktoranci i studenci UAM; 


b. inne osoby, na podstawie szczegółowych zasad udostępniania zbiorów ustalonych 


przez poszczególne biblioteki. 


23. Na zewnątrz nie wypożycza się dzieł wyznaczonych przez biblioteki, w tym: 


a. zbiorów specjalnych; 


b. zbiorów należących do Narodowego Zasobu Bibliotecznego oraz Regionalnego 


Zasobu Bibliotecznego (dawny NZB); 


c. dzieł znajdujących się w księgozbiorach podręcznych; 


d. gazet i czasopism; 


e. dzieł prezencyjnych; 


f. oryginałów dzieł zmikrofilmowanych i zdigitalizowanych; 


g. zbiorów wydzielonych ze względu na datę wydania. 


24. Zamawianie i rezerwacja materiałów bibliotecznych odbywa się drogą elektroniczną z 


katalogu online lub tradycyjnie z katalogu kartkowego. 


25. Wypożyczenia na zewnątrz rejestruje się wyłącznie komputerowo na podstawie kodu 


paskowego książki oraz karty bibliotecznej. 


26. Po zarejestrowaniu wypożyczeń lub zwrocie materiałów bibliotecznych czytelnik winien 


sprawdzić stan swojego konta i zgłosić ewentualne uwagi przed opuszczeniem biblioteki. 


27. Biblioteka w uzasadnionych przypadkach ma prawo wymagać zwrotu wypożyczonych dzieł 


przed upływem regulaminowego terminu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy 


termin zwrotu. 


28. Czytelnicy dokonują prolongaty terminu zwrotu przez katalog online lub w bibliotece za 


okazaniem wypożyczonego dzieła. 


29. Wszyscy czytelnicy są zobowiązani do terminowego zwrotu materiałów bibliotecznych. Za 


przekroczenie daty zwrotu biblioteki pobierają opłatę naliczaną za każdy dzień opóźnienia. 


30. Czytelnikom, którzy przy zapisie podali bibliotece swój adres e-mail i wyrazili na to zgodę, 


wysyłane są pomocnicze przypomnienia e-mailowe o zbliżającym się terminie zwrotu 


wypożyczonych materiałów bibliotecznych. 


31. Całkowitą odpowiedzialność za terminowy zwrot materiałów wypożyczonych ponosi 


czytelnik. Ewentualne zakłócenia w dostarczaniu przypomnień nie zwalniają czytelnika od 


opłat za nieterminowy zwrot wypożyczonych dzieł. 


32. Osobom zalegającym ze zwrotem materiałów bibliotecznych lub z nieuregulowanymi 


opłatami za nieterminowy zwrot biblioteka wysyła monity elektroniczne lub tradycyjne. Za 
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wysłanie monitu pocztą tradycyjną czytelnicy ponoszą opłatę według obowiązującego w 


bibliotece wykazu opłat, płatną przy zwrocie książek. 


33. Uchylanie się od zwrotu dzieł monitowanych przez okres dłuższy niż 21 dni oraz zaległe 


opłaty za nieterminowy zwrot powodują zawieszenie czytelnika w prawach do korzystania z 


tradycyjnych i elektronicznych usług, z możliwością skierowania sprawy na drogę prawną. 


34. Poświadczenie braku zaległości wobec bibliotek, współpracujących w ramach Poznańskiej 


Fundacji Bibliotek Naukowych, na kartach obiegowych można uzyskać w dowolnej bibliotece. 


Poświadczenia wydawane są pracownikom, doktorantom i studentom UAM na podstawie 


karty bibliotecznej lub dowodu osobistego. 


 


IV. Wypożyczanie międzybiblioteczne zamiejscowe 


35. Biblioteki umożliwiają swoim czytelnikom korzystanie z wypożyczeń międzybibliotecznych 


zamiejscowych. Warunkiem korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych zamiejscowych 


jest aktualna karta biblioteczna oraz brak zobowiązań wobec bibliotek systemu. 


36. Czytelnicy z UAM zobowiązani są pokryć dodatkowe koszty sprowadzenia materiałów 


bibliotecznych w ramach wypożyczenia międzybibliotecznego zamiejscowego, na podstawie 


faktur wystawionych przez bibliotekę wysyłającą lub do udziału w kosztach ich sprowadzenia 


oraz do uiszczenia opłaty za przesyłki pocztowe, w przypadku nieskorzystania ze 


sprowadzonych publikacji. 


37. Czytelnicy spoza UAM zobowiązani są pokryć koszty sprowadzenia materiałów bibliotecznych 


w ramach wypożyczenia międzybibliotecznego zamiejscowego zgodnie z Wykazem opłat 


Biblioteki Uniwersyteckiej. 


38. Biblioteki udostępniają materiały ze swoich zbiorów innym bibliotekom („biblioteka 


zamawiająca”) w formie bezzwrotnej kopii lub oryginału. Biblioteka zamawiająca ponosi 


całkowitą odpowiedzialność za wypożyczone materiały. 


39. Biblioteka zamawiająca może udostępniać oryginały wypożyczonych materiałów wyłącznie na 


miejscu. 


40. Okres wypożyczenia oryginału wyznacza biblioteka udostępniająca. W uzasadnionych 


przypadkach okres ten może zostać wydłużony na wniosek biblioteki zamawiającej. 


41. Biblioteka zamawiająca jest zobowiązana zwrócić zamawiane oryginały w terminie, właściwie 


opakowaną przesyłką wartościową lub poleconą. 


42. Biblioteki udostępniają bibliotekom zamawiającym wydruki artykułów z posiadanych 


zasobów elektronicznych, jeśli umowa licencyjna nie stanowi inaczej. 


43. W razie przekroczenia przepisów niniejszego Regulaminu biblioteka zamawiająca okresowo 


traci prawo do korzystania ze zbiorów bibliotek w drodze wypożyczenia 


międzybibliotecznego zamiejscowego. Termin utraty praw określa biblioteka udostępniająca. 


 


V. Depozyty 


44. W ramach systemu biblioteczno-informacyjnego, w uzasadnionych przypadkach, istnieje 


możliwość użyczania określonych wydawnictw ciągłych lub seryjnych innym bibliotekom, 


wchodzącym w skład systemu biblioteczno-informacyjnego UAM, na zasadzie umów 


depozytowych. 
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VI. Zobowiązania i odpowiedzialność użytkowników 


45. Korzystający z bibliotek są zobowiązani przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu 


oraz ustalonych w nich zasad, w szczególności szanować wypożyczone dzieła i mienie 


bibliotek. 


46. Nieprzestrzeganie obowiązujących w bibliotekach przepisów, a także wynoszenie zbiorów, 


przedmiotów i urządzeń będących własnością bibliotek poza ich teren, bez uprzedniego 


dopełnienia obowiązujących formalności, jest zakazane i może skutkować zawieszeniem 


użytkownika w prawach do korzystania z tradycyjnych i elektronicznych usług bibliotek, z 


możliwością skierowania sprawy na drogę prawną. 


47. Korzystający z czytelni pozostawiają w szatni wierzchnią odzież, parasole, teczki, większe 


torebki. Dyżurny bibliotekarz ma prawo odmówić wpuszczenia do czytelni osób 


nieprzestrzegających wyżej wymienionych zasad. W razie wniesienia do czytelni torby, 


dyżurny bibliotekarz może poprosić czytelnika o pokazanie jej zawartości przed opuszczeniem 


czytelni. 


a. Do przechowywania rzeczy osobistych biblioteki mogą udostępniać zamykane szafki, 


których zawartość musi zostać opróżniona przez użytkownika do godziny zamknięcia 


biblioteki. W przypadku zajmowania szafki po zamknięciu biblioteki, w celu 


zachowania bezpieczeństwa obiektu, biblioteka zastrzega sobie prawo do 


komisyjnego otwarcia szafki i obciążenia użytkownika opłatą za wymianę zamka, w 


wysokości zgodnej z aktualnym wykazem opłat w danej bibliotece. Zawartość szafki 


zostanie zdeponowana u kierownika biblioteki (kierownika Oddziału Udostępniania 


BU). Osoba odbierająca rzeczy musi je dokładnie opisać i potwierdzić ich odbiór w 


protokole otwarcia szafki. 


48. W czytelniach oraz w Informatorium BU obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków oraz 


palenia tytoniu i e-papierosów. Przed wejściem do czytelni i Informatorium BU należy 


wyciszyć telefony komórkowe. 


49. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zagubienie wypożyczonego dzieła 


oraz za wszelkie jego uszkodzenia stwierdzone przy zwrocie. 


50. W razie zagubienia lub zniszczenia dzieła czytelnik w uzgodnieniu z kierownikiem biblioteki 


(kierownikiem Oddziału Udostępniania BU) jest zobowiązany dostarczyć identyczny 


egzemplarz lub oprawioną, dwustronną kopię reprograficzną zagubionego dzieła (z 


zachowaniem formatu oryginału) albo przekazać inne dzieła wartościowe dla bibliotek, 


zgodnie z właściwymi zasadami polityki gromadzenia zbiorów. 


51. Przy ocenie strat materialnych wynikłych z zagubienia lub zniszczenia materiału 


bibliotecznego bierze się pod uwagę cenę rynkową w zależności od rzadkości dzieła. Poprzez 


uregulowania zobowiązań wobec biblioteki czytelnik nie nabywa prawa własności 


zniszczonego lub zagubionego obiektu. 


52. Szczegółowe zasady udostępniania poszczególnych bibliotek oraz bieżące komunikaty 


podawane są do wiadomości użytkowników. 


53. Warunki udostępniania materiałów bibliotecznych do celów komercyjnych ustala 


każdorazowo dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej lub kierownik biblioteki systemu 


biblioteczno-informacyjnego UAM w porozumieniu z dziekanem lub kierownikiem innej 


jednostki nadrzędnej. 


54. Uwagi i wnioski dotyczące działalności bibliotek można zgłaszać bezpośrednio, listownie lub 


pocztą elektroniczną osobie kierującej daną jednostką. 
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DEKLARACJA CZYTELNIKA BIBLIOTEK UAM  W POZNANIU 


Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………                                                                                                          


Imiona: ……………………………………………………………………………………………............. 


Adres korespondencyjny: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


Nr PESEL: …………………………………….…………              Nr karty bibliotecznej/ELS: ………………………………………….. 


 


Wyrażam zgodę na wysyłanie mi przez bibliotekę informacji o realizacji zamówień, przypomnień o zbliżającym się terminie zwrotu 


wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz monitów elektronicznych i w tym celu podaję swój adres e-mail. 


……………………………………………………………………………………….                 ……………………………………………………………………………… 


Adres e-mail                                                                                                           Data i podpis Czytelnika 


Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą e-mailową informacji organizacyjnych i promocyjnych z biblioteki dot. szkoleń, 


konferencji i innych wydarzeń o charakterze edukacyjno-kulturalnym.  


………………………………………………………………………………….. 


Data i podpis Czytelnika 


Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu im. Adama 


Mickiewicza. 


…………………………………………………………………………………… 


Data i podpis Czytelnika 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
informujemy, iż: 


1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 
61-712 Poznań, 


2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@amu.edu.pl,  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania ze zbiorów biblioteki – na podstawie Art. 6 ust. 


1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i umowy łączącej Panią/Pana z 
administratorem w sprawie korzystania z bibliotek poznańskich instytucji naukowych będących Fundatorami Poznańskiej 
Fundacji Bibliotek Naukowych, tj.: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza 
Piaseckiego w Poznaniu, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w 
Poznaniu, Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Biblioteki 
Raczyńskich, 


4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
a. upoważnieni pracownicy biblioteki, 
b. upoważnieni pracownicy Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych, 
c. fundatorzy Fundacji i ich pracownicy w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach zawartej z Panią/Panem 


umowy, 
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa i niezbędny do wykonywania praw i 


obowiązków wynikających ze świadczonych na Państwa rzecz usług, 
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 


lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 


7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa, 


8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może ograniczyć zakres świadczonych przez 
bibliotekę usług. 



mailto:iod@amu.edu.pl
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ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W POZNANIU 


 


I. Zapis i aktualizacja konta bibliotecznego 


1. Ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej (BU) korzysta się na podstawie aktualnej karty 


bibliotecznej (w postaci Elektronicznej Legitymacji Studenckiej lub Karty Czytelnika) albo 


biletu jednodniowego.  


2. Zapisu i aktualizacji konta można dokonywać w wypożyczalni, Punkcie Informacyjnym oraz 


zdalnie. 


3. Warunkiem założenia konta w BU przez pracowników naukowych, doktorantów i studentów 


szkół wyższych zrzeszonych w Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych jest wcześniejsza 


aktywacja konta w macierzystej uczelni. 


4. Każda karta biblioteczna ważna jest przez rok akademicki, a jej aktywność wygasa 31 


października. Bilet jednodniowy ważny jest 48 godzin i może być wystawiony nie częściej niż 


raz na 6 miesięcy. 


5. Koszt zapisu i aktualizacji konta bibliotecznego znajduje się w Wykazie opłat Biblioteki 


Uniwersyteckiej. 


6. Użytkownicy, którzy przy zapisie do systemu biblioteczno-informacyjnego wyrazili zgodę na 


otrzymywanie drogą e-mailową informacji organizacyjnych i promocyjnych z Biblioteki 


Uniwersyteckiej, będą powiadamiani o szkoleniach, konferencjach i innych wydarzeniach o 


charakterze edukacyjno-kulturalnym. 


 


II. Udostępnianie w czytelniach 


1. Biblioteka Uniwersytecka udostępnia swoje zbiory w następujących czytelniach: 


A. Czytelni Nauk Humanistycznych; 


B. Czytelni Nauk Społecznych; 


C. Novej. Czytelni Komiksów i Gazet; 


D. Czytelni Zbiorów Specjalnych i Regionalnych; 


E. Czytelni Bibliologicznej; 


F. Czytelni Pracowników Nauki. 


2. Do korzystania z czytelń A-E uprawnieni są wszyscy użytkownicy na podstawie aktualnej karty 


bibliotecznej lub biletu jednodniowego.  


3. Do korzystania z Czytelni Pracowników Nauki uprawnieni są wyłącznie pracownicy naukowi. 


4. W czytelniach udostępnia się materiały biblioteczne: 


a. bezpośrednio z księgozbiorów podręcznych; 


b. z magazynu BU i magazynów zewnętrznych, po uprzednim zamówieniu. 


5. Ze wszystkich rodzajów zbiorów specjalnych oraz Regionalnego Zasobu Bibliotecznego 


(dawny NZB) korzystać można wyłącznie na miejscu, w Czytelni Zbiorów Specjalnych i 


Regionalnych. 


6. Zbiory z magazynu do czytelni zamawia się na zakładkach lub zdalnie. 


7. O zrealizowaniu zamówienia materiału bibliotecznego do czytelni, w sposób zdalny, 


informuje wpis w Koncie czytelnika w zakładce katalogu online i/lub e-mail. 


8. Realizacja materiałów bibliotecznych z magazynów zewnętrznych odbywa się we wskazany 


dzień tygodnia. 


9. Zrealizowane materiały biblioteczne oczekują na czytelnika przez 7 dni. 
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10. Materiały zamawiane zdalnie do czytelni wprowadzane są na konto czytelnika na 7 dni. Po 


tym okresie bibliotekarz zwraca je do magazynu. 


11. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może przedłużyć okres korzystania z zamówionych 


materiałów udostępnianych w czytelni. 


12. Dzieła zamówione do czytelni wykorzystuje się na jej terenie. Udostępnia się je poza czytelnie 


tylko do kopiowania na terenie Biblioteki lub wypożyczania w trybie wypożyczeń nocnych. 


Szczegółowe zasady wypożyczeń nocnych określają punkty III.d oraz III.e. 


13. Do kserografowania nie udostępnia się: 


a. wszystkich druków będących w złym stanie zachowania; 


b. gazet oprawionych; 


c. druków zwartych i czasopism wydanych do roku 1953 (z wyjątkiem druków będących 


w dobrym stanie zachowania – do celów badawczych i za zgodą kierownika Oddziału 


Udostępniania); 


d. prac doktorskich. 


14. W czytelniach wyposażonych w odpowiednie urządzenia techniczne udostępnia się zasoby 


elektroniczne oraz dokumenty w formie zmikrofilmowanej (mikrofilmy, mikrofisze). Nie 


udostępnia się oryginałów dzieł zmikrofilmowanych i zeskanowanych. 


15. Odbitki kserograficzne z druków oraz wydruki z zasobów elektronicznych można wykonać 


odpłatnie na urządzeniach znajdujących się na terenie Biblioteki. 


16. Mikrofilmy, odbitki z mikrofilmów i mikroform, wykonują na zamówienie wyłącznie 


pracownie Biblioteki. 


17. Prace doktorskie w formie drukowanej, obronione na UAM do listopada 2009 roku, 


udostępnia się wyłącznie na miejscu, w  czytelniach. Prace doktorskie w formie elektronicznej 


przechowywane i udostępniane są w Repozytorium AMUR. 


18. Korzystanie z aparatu cyfrowego do archiwizacji treści materiałów bibliotecznych jest 


możliwe po zgłoszeniu tego faktu dyżurnemu bibliotekarzowi. Fotografowanie prac 


doktorskich jest zabronione. 


 


III. Wypożyczenia na zewnątrz 


1. Do wypożyczania na zewnątrz Biblioteka Uniwersytecka udostępnia zbiory w trybie zwykłym, 


specjalnym, kaucyjnym, rekomendacyjnym, nocnym i kaucyjnym nocnym. 


2. Książki opracowane w systemie bibliotecznym, a możliwe do wypożyczania na zewnątrz, 


zamawia się poprzez katalog online. 


3. Książki nieopracowane w systemie bibliotecznym, a możliwe do wypożyczania na zewnątrz, 


zamawia się do wypożyczalni na rewersach lub poprzez cyfrowy katalog kartkowy BU. Po 


procedurze opracowania, trwającej do 3 dni roboczych, odbiera się je w wypożyczalni. 


4. Bibliotekarz, na życzenie czytelnika, wydaje wydruk wszystkich jego aktualnych wypożyczeń. 


5. Czytelnik może osobiście sprawdzić stan swojego konta w katalogu online w zakładce Konto 


czytelnika. 


6. Prawo wypożyczania ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej mają następujące grupy 


czytelników: 
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GRUPA CZYTELNICZA 


 pracownicy naukowi,  
doktoranci UAM; 


 pracownicy naukowi, 
doktoranci PFBN; 


 pracownicy naukowi: 
PAN, IZ, IPN; 


 emerytowani 
pracownicy naukowi 
ww. uczelni i instytucji 


 studenci UAM; 


 bibliotekarze,  
pracownicy niebędący 
nauczycielami 
akademickimi UAM  
(w tym emerytowani); 


 studenci PFBN; 


 bibliotekarze bibliotek 
poznańskich 


 nauczyciele akademiccy, 
doktoranci i studenci 
szkół wyższych Poznania 
(spoza PFBN); 


 inne zainteresowane 
osoby 


RODZAJ ZBIORÓW tryb wypożyczenia/zasady udostępniania 
Literatura piękna 
wydana po 1951 
roku 


zwykłe/ 
10 vol./90 dni 


zwykłe/ 
10 vol./30 dni 


kaucyjne, 
rekomendacyjne/ 


5 vol./30 dni 


Książki z magazynu  
wydane w latach  
1918-1970 


specjalne/ 
20 vol./365 dni 


----- ----- 


Książki z magazynu 
wydane po roku 
1970  


zwykłe/ 
20 vol./365 dni 


zwykłe/ 
10 vol./30 dni 


kaucyjne, 
rekomendacyjne/ 


5 vol./30 dni 


Książki  
z wypożyczalni  
(za wyjątkiem 
prezencyjnych) 


zwykłe/ 
5 vol./30 dni 


zwykłe/ 
10 vol./90 dni 


kaucyjne, 
rekomendacyjne/ 


5 vol./30 dni 


Książki prezencyjne  
z wypożyczalni 


nocne/ 
5 vol./1 noc 


nocne/ 
5 vol./1 noc 


----- 


Książki  
z księgozbiorów 
podręcznych czytelń 


nocne/ 
5 vol./1 noc 


nocne/ 
5 vol./1 noc 


kaucyjne nocne/ 
1 vol./1 noc 


 


III. a. Tryb zwykły 


 


1. Wypożyczanie i zwrot materiałów bibliotecznych w trybie zwykłym dokonywane są w 


wypożyczalni. 


2. Osoby uprawnione do korzystania z wypożyczeń w trybie zwykłym oraz szczegółowe zasady 


udostępniania określa punkt III. 6. 


3. Do wypożyczania na zewnątrz w trybie zwykłym przeznaczone są: 


a. książki z magazynu wydane po roku 1970; 


b. książki z magazynu z zakresu literatury pięknej wydane po roku 1951; 


c. książki z wypożyczalni – dostępne na miejscu bez zamawiania. 


4. Odbioru zamówionych materiałów bibliotecznych można dokonywać osobiście lub przez 


osobę upoważnioną, która powinna okazać kartę biblioteczną osoby zamawiającej. 


III.b. Tryb specjalny 


1. Wypożyczanie i zwrot materiałów bibliotecznych w trybie specjalnym dokonywane są w 


wypożyczalni. 


2. Osoby uprawnione do korzystania z wypożyczeń w trybie specjalnym oraz szczegółowe 


zasady udostępniania określa punkt III. 6. 


3. Do wypożyczania na zewnątrz w trybie specjalnym przeznaczone są książki z magazynu 


wydane w latach 1918-1970. 
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4. Odbioru zamówionych materiałów bibliotecznych można dokonywać osobiście lub przez 


osobę upoważnioną, która powinna okazać kartę biblioteczną osoby zamawiającej. 


III.c. Tryb kaucyjny, rekomendacyjny 


5. Wypożyczanie i zwrot materiałów bibliotecznych w trybie kaucyjnym lub rekomendacyjnym 


dokonywane są w Punkcie Informacyjnym lub wypożyczalni. 


6. Osoby uprawnione do korzystania z wypożyczeń w trybie kaucyjnym lub rekomendacyjnym 


oraz szczegółowe zasady udostępniania określa punkt III. 6. 


7. Do wypożyczania na zewnątrz w trybie kaucyjnym lub rekomendacyjnym przeznaczone są: 


a. książki z magazynu wydane po roku 1970; 


b. książki z magazynu z zakresu literatury pięknej wydane po roku 1951; 


c. książki z wypożyczalni – dostępne na miejscu bez zamawiania. 


8. Odbioru zamówionych materiałów bibliotecznych dokonuje się osobiście po wpłaceniu 


zwrotnej kaucji, której wysokość określa bibliotekarz, biorąc pod uwagę wartość książki oraz 


liczbę egzemplarzy dostępnych w zbiorach Biblioteki, lub po okazaniu rekomendacji 


podpisanej przez pracownika naukowego UAM, której formularz zamieszczony jest na stronie 


www BU. 


9. Po upłynięciu daty zwrotu materiału bibliotecznego wypożyczanego w trybie kaucyjnym – 


kaucja przechodzi na własność Biblioteki. 


10. Czytelnik nie nabywa prawa własności zniszczonego lub zagubionego obiektu. 


III.d. Tryb nocny 


1. Wypożyczanie i zwrot materiałów bibliotecznych w trybie nocnym dokonywane są w Punkcie 


Informacyjnym lub wypożyczalni. 


2. Osoby uprawnione do korzystania z wypożyczeń w trybie nocnym oraz szczegółowe zasady 


udostępniania określa punkt III. 6. 


3. Do wypożyczania na zewnątrz w trybie nocnym przeznaczone są: 


a. książki z księgozbiorów czytelń – dostępne bezpośrednio w czytelniach; 


b. książki prezencyjne z magazynu o przeznaczeniu „Do korzystania w czytelni”; 


c. książki prezencyjne z wypożyczalni o przeznaczeniu „Do korzystania na miejscu w 


wypożyczalni” – dostępne bezpośrednio w wypożyczalni bez zamawiania. 


4. Do wypożyczania w trybie nocnym nie udostępnia się czasopism, dzieł rzadkich 


i kosztownych. W kwestiach wątpliwych ostateczną decyzję o udostępnieniu książki 


podejmuje dyżurny bibliotekarz. 


5. Wypożyczanie w trybie nocnym możliwe jest przez cały tydzień na pół godziny przed 


regulaminowym zamknięciem czytelni lub wypożyczalni, a zwrot następnego dnia w Punkcie 


Informacyjnym lub wypożyczalni, do godziny regulaminowego otwarcia czytelń i 


wypożyczalni. 


6. W trybie nocnym system komputerowy nalicza karę za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia 


zwrotu materiału bibliotecznego według Wykazu opłat Biblioteki Uniwersyteckiej. 


III.e. Tryb kaucyjny nocny 


1. Wypożyczanie i zwrot materiałów bibliotecznych w trybie kaucyjnym nocnym dokonywane są 


w czytelni. 
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2. Osoby uprawnione do korzystania z wypożyczeń w trybie kaucyjnym nocnym oraz 


szczegółowe zasady udostępniania określa punkt III. 6. 


3. Do wypożyczania na zewnątrz w trybie kaucyjnym nocnym przeznaczone są: 


a. książki z księgozbiorów czytelń – dostępne bezpośrednio w czytelniach; 


b. książki prezencyjne z magazynu o przeznaczeniu „Do korzystania w czytelni”. 


4. Do wypożyczania w trybie kaucyjnym nocnym nie udostępnia się czasopism, dzieł rzadkich 


i kosztownych. W kwestiach wątpliwych ostateczną decyzję o udostępnieniu książki 


podejmuje dyżurny bibliotekarz. 


5. Wypożyczenia materiałów bibliotecznych dokonuje się osobiście po wpłaceniu zwrotnej 


kaucji, której wysokość określa bibliotekarz, biorąc pod uwagę wartość książki oraz liczbę 


egzemplarzy dostępnych w zbiorach Biblioteki. 


6. Wypożyczanie w trybie kaucyjnym nocnym możliwe jest przez cały tydzień na pół godziny 


przed regulaminowym zamknięciem czytelni, a zwrot – następnego dnia w Punkcie 


Informacyjnym lub czytelni, do godziny regulaminowego otwarcia czytelń. 


7. Po upłynięciu daty zwrotu materiału bibliotecznego wypożyczanego w trybie kaucyjnym – 


kaucja przechodzi na własność Biblioteki. 


8. Czytelnik nie nabywa prawa własności zniszczonego lub zagubionego obiektu. 


 


IV. Zwroty materiałów bibliotecznych 


1. Wszyscy czytelnicy są zobowiązani do terminowego zwrotu materiałów bibliotecznych. Za 


przekroczenie daty zwrotu każdego woluminu w trybie zwykłym, specjalnym i kaucyjnym 


Biblioteka Uniwersytecka pobiera opłatę naliczaną za każdy dzień zwłoki. Sposób naliczania 


opłaty za nieterminowy zwrot materiału bibliotecznego wypożyczanego w trybie nocnym 


określa punkt III.d.6. 


2. Biblioteka nie pobiera opłaty za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych w dniach 


zamknięcia wypożyczalni. 


3. Zwrotu materiałów bibliotecznych oraz regulowania opłat za nieterminowy zwrot materiałów 


bibliotecznych można dokonywać osobiście lub przez osobę upoważnioną, która powinna 


okazać kartę biblioteczną osoby zamawiającej. 


4. Czytelnikom, którzy przy zapisie podali swój adres e-mail i wyrazili na to zgodę, wysyłane są 


pomocnicze przypomnienia e-mailowe, informujące o zbliżającej się dacie zwrotu 


wypożyczonych materiałów bibliotecznych na 7 oraz na 3 dni przed wyznaczonym terminem. 


 


V. Usługa zamówień elektronicznych 


1. Usługa zdalnych zamówień dostępna jest dla czytelników posiadających aktywne konto 


biblioteczne oraz uprawnienia do wypożyczania. 


2. O możliwości zamówienia książki z magazynu świadczy aktywny przycisk 


„zamów/zarezerwuj” przy pozycji. 


3. O zrealizowaniu zamówienia czytelnik informowany jest w zakładce Konto czytelnika 


katalogu online i/lub e-mail. 


4. Zamówiona książka oczekuje na odbiór 7 dni. Po tym czasie zamówienie jest automatycznie 


anulowane, a książka zwracana do magazynu. 
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VI. Usługa prolongat terminu zwrotu 


1. Czytelnicy mogą przedłużyć okres wypożyczenia książek zdalnie – w katalogu online w 


wykazie wypożyczeń Konta czytelnika lub bezpośrednio w wypożyczalni, po okazaniu książek. 


Nie ma możliwości prolongat telefonicznych. 


2. Zasady prolongat terminu zwrotu: 


a. pozycje wypożyczone w trybie zwykłym i specjalnym – dwie prolongaty po 30 dni 


każda; 


b. pozycje wypożyczone w trybie nocnym, kaucyjnym, rekomendacyjnym i kaucyjnym 


nocnym – bez możliwości prolongaty. 


3. Przedłużenie okresu wypożyczenia możliwe jest w okresie 7 dni przed datą zwrotu. 


4. Warunkiem dokonania prolongaty egzemplarza jest: 


a. brak blokad finansowych na koncie czytelnika; 


b. brak wcześniejszej rezerwacji egzemplarza przez innego użytkownika. 


 


VII. Usługa rezerwacji elektronicznych 


1. Egzemplarze aktualnie wypożyczone można rezerwować elektronicznie. 


2. O możliwości zarezerwowania książki wypożyczonej świadczy aktywny przycisk 


„zamów/zarezerwuj” umieszczony przy pozycji (w okresie 14 dni przed datą zwrotu). 


3. Zwrócona książka oczekuje na odbiór przez 7 dni. Po tym czasie rezerwacja jest 


automatycznie anulowana. 


4. Czytelnik nie może rezerwować egzemplarzy, które aktualnie wypożycza. 


 


VIII. Karty obiegowe 


1. Biblioteka Uniwersytecka może poświadczyć na kartach obiegowych brak zaległości wobec 


wszystkich bibliotek wydziałowych UAM oraz bibliotek, współpracujących w ramach 


Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych. 


2. Poświadczenia wydawane są pracownikom, doktorantom i studentom UAM na podstawie 


karty bibliotecznej lub dowodu osobistego. 


3. Czytelnik ma możliwość wyznaczenia osoby, która odbierze w jego imieniu poświadczenie na 


karcie obiegowej. Osoba ta przedstawia stosowne upoważnienie na piśmie. 


 


IX. Wypożyczenia międzybiblioteczne 


1. Biblioteka Uniwersytecka umożliwia korzystanie dla celów naukowych ze zbiorów innych 


bibliotek krajowych i zagranicznych, z wyłączeniem bibliotek miasta Poznania, drogą 


wypożyczeń międzybibliotecznych. 


2. Prawo korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych posiadają wszyscy czytelnicy, z 


wyjątkiem osób korzystających ze zbiorów BU na podstawie biletu jednodniowego.  


3. Warunkiem sprowadzenia materiałów bibliotecznych z innej biblioteki krajowej jest 


uprzednie stwierdzenie, że nie są one dostępne w żadnej bibliotece w Poznaniu, zaś z 


biblioteki zagranicznej – brak ich dostępności w zasobach bibliotek polskich. 


 


X. Korzystanie z zasobów elektronicznych i sieci komputerowej Biblioteki Uniwersyteckiej 


1. Z zasobów elektronicznych Biblioteki korzystać można zgodnie z „Zasadami dostępu i 


korzystania z zasobów elektronicznych bibliotek UAM”.  
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2. Do korzystania z elektronicznych źródeł informacji w sposób zdalny upoważnieni są 


pracownicy, doktoranci i studenci UAM. Pozostali użytkownicy mogą korzystać z e-zasobów – 


zgodnie z zasadami licencyjnymi – na miejscu, w BU. 


3. Z sieci komputerowej Biblioteki Uniwersyteckiej korzystać można zgodnie z „Zasadami 


korzystania z sieci komputerowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu”. 


4. Złamanie zasad określonych w punkcie X.1 skutkować może czasowym bądź całkowitym 


zablokowaniem użytkownikowi dostępu do sieci komputerowej Biblioteki Uniwersyteckiej. 


 


XI. Korzystanie z usług Oddziału Informacji i Transferu Wiedzy 


1. Biblioteka sporządza kwerendy bibliograficzne dla pracowników naukowych. 


2. Kwerendy dla pracowników naukowych UAM, za wyjątkiem prac wykonywanych w ramach 


grantów, wykonywane są nieodpłatnie. Opłata za sporządzanie kwerend dla pozostałych 


pracowników naukowych określana jest według obowiązującego Wykazu opłat Biblioteki 


Uniwersyteckiej.  


3. Biblioteka udziela użytkownikom – w Informatorium bądź zdalnie, na platformie usług online 


– nieodpłatnej informacji katalogowej oraz weryfikuje dane bibliograficzne pozycji 


znajdujących się w jej zbiorach.  


4. Biblioteka przeprowadza nieodpłatne szkolenia indywidualne dla użytkowników z zakresu 


elektronicznych źródeł informacji. Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest uprzednia 


rezerwacja terminu w Oddziale Informacji i Transferu Wiedzy. 


5. Biblioteka przeprowadza nieodpłatne szkolenia grupowe z zakresu elektronicznych źródeł 


informacji dla pracowników naukowych i doktorantów studiów dziennych UAM. Warunkiem 


przeprowadzenia szkolenia jest uprzednia rezerwacja terminu w Oddziale Informacji i 


Transferu Wiedzy. 


 


XII. Postanowienia końcowe 


1. Wobec użytkowników naruszających Regulamin oraz zasady korzystania z BU można 


zastosować sankcję w postaci czasowego lub całkowitego pozbawienia prawa do korzystania 


z jej zasobów i usług. 


a. W przypadku nieprzestrzegania przez czytelnika zasad Biblioteka może dwukrotnie 


wystosować wobec niego upomnienie pisemne. 


b. Upomnienie, w 2 egzemplarzach, podpisane przez dyżurnego bibliotekarza oraz 


czytelnika, w obecności drugiego pracownika BU, otrzymuje czytelnik i do 


wiadomości kierownik Oddziału Udostępniania.  


c. Trzecie upomnienie pisemne skutkuje czasowym lub całkowitym pozbawieniem 


prawa do korzystania z Biblioteki. 


2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami znajdują zastosowanie odpowiednie 


przepisy „Regulaminu korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu im. 


Adama Mickiewicza w Poznaniu” bądź Statutu UAM. 
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ZASADY KORZYSTANIA Z SIECI KOMPUTEROWEJ BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W POZNANIU 


 


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 


1. Sieć komputerowa Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (zwana dalej SKBU) obejmuje 


serwery, stacje robocze, peryferia i urządzenia sieciowe. Jest częścią uniwersyteckiej sieci 


komputerowej AMU-NET administrowanej przez Centrum Zarządzania Infrastrukturą 


i Projektami Informatycznymi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 


2. SKBU służy wszystkim osobom uprawnionym do korzystania ze zbiorów Biblioteki 


Uniwersyteckiej. 


3. SKBU przeznaczona jest wyłącznie do celów służbowych i naukowych. Wszyscy jej 


użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania prawa i zasad społecznych. 


4. Niedozwolone jest korzystanie z sieci komputerowej w celach:  


a. naruszenia dobrego imienia UAM; 
b. prowadzenia agitacji politycznej, religijnej, itp.; 
c. pobierania i rozpowszechniania materiałów o treściach pornograficznych, 


rasistowskich itp.; 
d. komercyjnych; 
e. uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów chronionych; 
f. naruszania zabezpieczeń innych sieci komputerowych i rozpowszechniania 


wirusów komputerowych. 
5. Wobec osób naruszających zasady wymienione w pkt I.4 może być wszczęte 


postępowanie wynikające z odpowiednich przepisów o odpowiedzialności służbowej, 
dyscyplinarnej, cywilnej lub karnej. 
 


II. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA 


1. Obowiązki administratora SKBU pełnią pracownicy Oddziału Informatyzacji Biblioteki 


Uniwersyteckiej. 


2. Do obowiązków administratora SKBU należy: 


a. koordynacja działań mających na celu zapewnienie poprawności funkcjonowania 
urządzeń i systemów; 


b. współpraca z administratorami sieci AMU-NET; 
c. zgłaszanie dyrekcji Biblioteki problemów związanych z prawidłowym 


funkcjonowaniem sieci wraz z propozycjami ich rozwiązania; 
d. opracowywanie i realizowanie planu rozbudowy sieci i usług sieciowych. 


3. Osoby pełniące funkcje administratora, mające dostęp do informacji służbowych, danych 
osobowych innych użytkowników sieci bądź innych informacji poufnych, zobowiązane są 
do zachowania ich w tajemnicy. 


4. Administrator ma prawo do: 
a. limitowania wielkości udostępnianych zasobów; 
b. modyfikowania i usuwania danych przechowywanych na stacjach roboczych 


i serwerach (w porozumieniu z użytkownikiem komputera); 
c. monitorowania wykorzystania stacji roboczej po uprzednim zawiadomieniu 


użytkownika komputera; 
d. zgłaszania obserwowanych naruszeń regulaminu do właściwego kierownika 


agendy bibliotecznej; 
e. zablokowania użytkownikowi BU dostępu do sieci komputerowej w przypadku 


naruszania niniejszych zasad. 
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III. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ 


1. Osoby mające, z racji pełnionej funkcji, dostęp do informacji służbowych, danych 


osobowych innych użytkowników sieci bądź innych informacji poufnych zobowiązane są 


do zachowania ich w tajemnicy. 


2. Do obowiązków pracownika należy ochrona przyznanego mu konta użytkownika 


(identyfikowanego przez login i hasło). Danych identyfikacyjnych do konta użytkownika 


nie należy udostępniać osobom trzecim. Odpowiedzialność za ewentualne szkody 


wynikające z ich udostępnienia ponosi właściciel konta. 


3. Odpowiedzialność za powierzony sprzęt komputerowy, zgodnie z Art. 211 pkt 3 Kodeksu 


Pracy, spoczywa na jego użytkowniku. 


4. Instalacji dodatkowego oprogramowania lub podłączania nowego urządzenia do 


przewodowej sieci komputerowej dokonuje wyłącznie Administrator. Pracownicy, którzy 


chcieliby uzyskać rozszerzone uprawnienia do swojego komputera, powinni wystąpić do 


Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej z pisemną prośbą o zgodę. Jej uzyskanie oznacza 


automatyczne przejęcie odpowiedzialności za instalowane przez siebie programy. 


5. Wszelkie problemy ze sprzętem bądź oprogramowaniem należy bezwzględnie zgłaszać 


pracownikom Oddziału Informatyzacji BU. 


 


IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ 


1. Użytkownicy Biblioteki Uniwersyteckiej mają prawo do: 


a. korzystania z komputerów przeznaczonych dla użytkowników BU; 
b. korzystania ze źródeł elektronicznych, zgodnie z „Zasadami dostępu i korzystania 


z zasobów elektronicznych bibliotek UAM”; 
c. pracy na własnych komputerach przenośnych przy wykorzystaniu sieci 


bezprzewodowej EDUROAM; 
d. nagrywania plików na własne nośniki danych; 
e. dokonywania wydruków ze zbiorów Biblioteki lub internetu (z wyłączeniem 


zbiorów chronionych prawami autorskimi), uiszczając opłatę wg Wykazu opłat 
Biblioteki Uniwersyteckiej. 


2. Zabronione jest: 


a. podłączanie prywatnych komputerów do sieci przewodowej; 


b. prowadzenie działań powodujących uszkodzenie elementów sprzętowych, 


oprogramowania bądź dezorganizację pracy SKBU; 


c. kopiowanie programów będących własnością BU; 


d. podejmowanie prób łamania istniejących zabezpieczeń SKBU, prowadzenie 


działań mających na celu deszyfrację hasła, podsłuchiwanie lub przechwytywanie 


informacji przepływającej w sieci; 


e. rozsyłanie masowej poczty (spamu) i obszernych załączników; 


f. wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji elementów SKBU; 


g. instalowanie programów. 


3. Wszelkie zakłócenia w działaniu komputera należy bezzwłocznie zgłosić dyżurnemu 


bibliotekarzowi. 


4. Bibliotekarz dyżurny ma prawo monitorować pracę wykonywaną przez użytkownika 


i przerwać ją w przypadku złamania zasad korzystania z SKBU. 


5. Po stwierdzeniu faktu wymienionego w punkcie IV.4, pracownicy BU mają prawo żądać 


od czytelnika natychmiastowego opuszczenia stanowiska komputerowego. 
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W przypadku, gdy naruszenie niniejszych zasad spowodowało straty materialne, całkowitą 


odpowiedzialność ponosi użytkownik, zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Cywilnego 
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ZASADY DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z ZASOBÓW ELEKTRONICZNYCH BIBLIOTEK UAM 


 


1. Korzystanie ze źródeł elektronicznych bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego UAM 


oznacza zaakceptowanie niniejszych zasad.  


2. Prawo dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych bibliotek mają wyłącznie 
pracownicy, doktoranci i studenci UAM posiadający aktualne konto biblioteczne.  


3. Zalogowanie następuje po podaniu numeru karty bibliotecznej lub ELS oraz hasła. 
Początkowe hasło to 2 cyfry miesiąca urodzenia i 2 cyfry dnia urodzenia. Hasło można 
zmienić zdalnie w ustawieniach konta czytelnika lub osobiście w bibliotece. 


4. W przypadku problemów z logowaniem należy sprawdzić: 


a. czy konto biblioteczne jest ważne; jeżeli nie, należy skontaktować się z biblioteką; 


b. czy dane (np. numer karty bibliotecznej) zapisane w systemie bibliotecznym są aktualne. 


5. Dozwolone jest: 


a. wykonanie pojedynczej kopii artykułu na nośniku elektronicznym lub jego wydrukowanie 


jedynie do celów dydaktycznych i badań naukowych; 


b. tworzenie indywidualnych kolekcji dokumentów potrzebnych do prowadzonych przez 


daną osobę badań, w tym ich drukowanie i zapisywanie na nośniku elektronicznym. 


Kolekcję tę można tworzyć tylko na czas prowadzonych zajęć dydaktycznych i badań 


naukowych. 


6. Zabrania się: 


a. masowego tworzenia elektronicznych i drukowanych kopii artykułów i czasopism oraz 


przechowywanie ich bez potrzeby podyktowanej prowadzonymi obecnie badaniami; 


b. redystrybucji czasopism i artykułów oraz ich części osobom trzecim (nieuprawnionym 


użytkownikom) w jakiejkolwiek formie, za opłatą lub nieodpłatnie. Wyjątek stanowi 


wymiana międzybiblioteczna (tylko w formie drukowanej lub faksu) i naukowa pomiędzy 


naukowcami, jeżeli nie ma ona charakteru systematycznej współpracy; 


c. publikacji fragmentów artykułów i ich przedruk w formie oryginalnej, czy to zmienionej, z 


pominięciem podania źródła i praw autorskich; 


d. udzielania osobom trzecim (nieuprawnionym użytkownikom) dostępu do zasobów 


elektronicznych, poprzez udostępnienie komputera (przy autoryzacji przez adres IP), czy 


poprzez udostępnienie loginu i hasła (przy autoryzacji zdalnej); 


e. wykorzystywanie przez pracowników i studentów licencjonowanych zasobów 


elektronicznych bibliotek UAM do działalności komercyjnej (innej niż naukowa). 


 


 


 








Zasady korzystania z sieci komputerowej 
Biblioteki Uniwersyteckiej 


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Sieć komputerowa Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (zwana dalej SKBU) obejmuje 
serwery, stacje robocze, peryferia i urządzenia sieciowe. Jest częścią uniwersyteckiej sieci 
komputerowej AMU-NET administrowanej przez Centrum Zarządzania Infrastrukturą i 
Projektami Informatycznymi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
2. SKBU służy wszystkim osobom uprawnionym do korzystania ze zbiorów Biblioteki 
Uniwersyteckiej. 
3. SKBU przeznaczona jest wyłącznie do celów służbowych i naukowych. Wszyscy jej 
użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania prawa i zasad społecznych. 
4. Niedozwolone jest korzystanie z sieci komputerowej w celach:  
a. naruszenia dobrego imienia UAM; 
b. prowadzenia agitacji politycznej, religijnej, itp.; 
c. pobierania i rozpowszechniania materiałów o treściach pornograficznych, rasistowskich 
itp.; 
d. komercyjnych; 
e. uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów chronionych; 
f. naruszania zabezpieczeń innych sieci komputerowych i rozpowszechniania wirusów 
komputerowych. 
5. Wobec osób naruszających zasady wymienione w pkt I.4 może być wszczęte postępowanie 
wynikające z odpowiednich przepisów o odpowiedzialności służbowej, dyscyplinarnej, 
cywilnej lub karnej. 


II. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA 
1. Obowiązki administratora SKBU pełnią pracownicy Oddziału Informatyzacji Biblioteki 
Uniwersyteckiej. 
2. Do obowiązków administratora SKBU należy: 
a. koordynacja działań mających na celu zapewnienie poprawności funkcjonowania urządzeń 
i systemów; 
b. współpraca z administratorami sieci AMU-NET; 
c. zgłaszanie dyrekcji Biblioteki problemów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem 
sieci wraz z propozycjami ich rozwiązania; 
d. opracowywanie i realizowanie planu rozbudowy sieci i usług sieciowych. 
3. Osoby pełniące funkcje administratora, mające dostęp do informacji służbowych, danych 
osobowych innych użytkowników sieci bądź innych informacji poufnych, zobowiązane są do 
zachowania ich w tajemnicy. 
4. Administrator ma prawo do: 
a. limitowania wielkości udostępnianych zasobów; 
b. modyfikowania i usuwania danych przechowywanych na stacjach roboczych i serwerach 
(w porozumieniu z użytkownikiem komputera); 
c. monitorowania wykorzystania stacji roboczej po uprzednim zawiadomieniu użytkownika 
komputera; 
d. zgłaszania obserwowanych naruszeń regulaminu do właściwego kierownika agendy 







bibliotecznej; 
e. zablokowania użytkownikowi BU dostępu do sieci komputerowej w przypadku naruszania 
niniejszych zasad. 


III. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ 
1. Osoby mające, z racji pełnionej funkcji, dostęp do informacji służbowych, danych 
osobowych innych użytkowników sieci bądź innych informacji poufnych zobowiązane są do 
zachowania ich w tajemnicy. 
2. Do obowiązków pracownika należy ochrona przyznanego mu konta użytkownika 
(identyfikowanego przez login i hasło). Danych identyfikacyjnych do konta użytkownika nie 
należy udostępniać osobom trzecim. Odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z 
ich udostępnienia ponosi właściciel konta. 
3. Odpowiedzialność za powierzony sprzęt komputerowy, zgodnie z Art. 211 pkt 3 Kodeksu 
Pracy, spoczywa na jego użytkowniku. 
4. Instalacji dodatkowego oprogramowania lub podłączania nowego urządzenia do 
przewodowej sieci komputerowej dokonuje wyłącznie Administrator. Pracownicy, którzy 
chcieliby uzyskać rozszerzone uprawnienia do swojego komputera, powinni wystąpić do 
Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej z pisemną prośbą o zgodę. Jej uzyskanie oznacza 
automatyczne przejęcie odpowiedzialności za instalowane przez siebie programy. 
5. Wszelkie problemy ze sprzętem bądź oprogramowaniem należy bezwzględnie zgłaszać 
pracownikom Oddziału Informatyzacji BU. 


IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ 
1. Użytkownicy Biblioteki Uniwersyteckiej mają prawo do: 
a. korzystania z komputerów przeznaczonych dla użytkowników BU; 
b. korzystania ze źródeł elektronicznych, zgodnie z „Zasadami dostępu i korzystania z 
zasobów elektronicznych bibliotek UAM”; 
c. pracy na własnych komputerach przenośnych przy wykorzystaniu sieci bezprzewodowej 
EDUROAM; 
d. nagrywania plików na własne nośniki danych; 
e. dokonywania wydruków ze zbiorów Biblioteki lub internetu (z wyłączeniem zbiorów 
chronionych prawami autorskimi), uiszczając opłatę wg Wykazu opłat Biblioteki 
Uniwersyteckiej. 
2. Zabronione jest: 
a. podłączanie prywatnych komputerów do sieci przewodowej; 
b. prowadzenie działań powodujących uszkodzenie elementów sprzętowych, 
oprogramowania bądź dezorganizację pracy SKBU; 
c. kopiowanie programów będących własnością BU; 
d. podejmowanie prób łamania istniejących zabezpieczeń SKBU, prowadzenie działań 
mających na celu deszyfrację hasła, podsłuchiwanie lub przechwytywanie informacji 
przepływającej w sieci; 
e. rozsyłanie masowej poczty (spamu) i obszernych załączników; 
f. wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji elementów SKBU; 
g. instalowanie programów. 
3. Wszelkie zakłócenia w działaniu komputera należy bezzwłocznie zgłosić dyżurnemu 
bibliotekarzowi. 
4. Bibliotekarz dyżurny ma prawo monitorować pracę wykonywaną przez użytkownika i 







przerwać ją w przypadku złamania zasad korzystania z SKBU. 
5. Po stwierdzeniu faktu wymienionego w punkcie IV.4, pracownicy BU mają prawo żądać od 
czytelnika natychmiastowego opuszczenia stanowiska komputerowego. 
6. W przypadku, gdy naruszenie niniejszych zasad spowodowało straty materialne, całkowitą 
odpowiedzialność ponosi użytkownik, zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Cywilnego. 
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ZASADY UDOSTEPNIANIA ZBIORÓW  
w Bibliotece Wydziału Chemii 


 
 
I. Prawo wypożyczenia na zewnątrz mają: 
 


1. Pracownicy naukowi WCH  
      150 vol. na 730 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej 
 
2. Doktoranci  i studenci WCH   


                  10 vol. na 120 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej na 30 dni 
      3 vol. do 5 dni bez możliwości prolongaty (egzemplarze z adnotacją: „wypożyczenia 
       krótkoterminowe”) 
 
3. Inni pracownicy WCH 


5 vol. na 30 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej na 30 dni 
  3 vol. do 5 dni bez możliwości prolongaty (egzemplarze z adnotacją: „wypożyczenia 
       krótkoterminowe”) 


 
4. Studenci studiów podyplomowych WCH 


3 vol. na 30 dni bez możliwości prolongaty elektronicznej  
         3 vol. do 5 dni bez możliwości prolongaty (egzemplarze z adnotacją: „wypożyczenia 


                     krótkoterminowe”) 
 


5.  Studenci wielu wydziałów (nie będących studentami WCH) 
         3 vol. na 120 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej na 30 dni 
         3 vol. do 5 dni bez możliwości prolongaty (egzemplarze z adnotacją: „wypożyczenia 


                     krótkoterminowe”) 
 
6.  Studenci Mostu i in. Programów WCH 
        3 vol. na 30 dni bez możliwości prolongaty elektronicznej   
 
7. Wszyscy pozostali użytkownicy, uprawnieni do wypożyczania na zewnątrz 
        spoza Wydziału (z wyznaczonego księgozbioru biblioteki) 


- pracownicy naukowi UAM:  
 5 vol. do 30 dni, bez możliwości prolongaty 


- studenci, doktoranci i inni pracownicy UAM:  
         3 vol. do 30 dni, bez możliwości prolongaty elektronicznej. 


 
II.  Z wypożyczeń międzybibliotecznych (z terenu Polski) dla celów naukowych  
         i  dydaktycznych mogą korzystać: pracownicy, doktoranci i magistranci Wydziału 
         Chemii 


 
 
 


 
 





		ZASADY UDOSTEPNIANIA ZBIORÓW

		w Bibliotece Wydziału Chemii

		II.  Z wypożyczeń międzybibliotecznych (z terenu Polski) dla celów naukowych

		i  dydaktycznych mogą korzystać: pracownicy, doktoranci i magistranci Wydziału

		Chemii







