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ZARZĄDZENIE Nr 18/2015 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 18 lutego 2015 r. 
 

wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 140/2013 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 6 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu 
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późniejszymi zmianami), w związku 
z § 58 ust. 5 uchwały Nr 32/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 
2012 r. Statut Uniwersytetu Wrocławskiego oraz ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r.  
o bibliotekach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 642, z późniejszymi zmianami) 
zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. W Regulaminie udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu 
stanowiącym Załącznik do zarządzenia Nr 140/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 6 września 2013 r. wprowadza się następujące zmiany: 
 

1/ w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Wybrane tytuły bieżących czasopism z zakresu rękopisoznawstwa, 
kartografii oraz muzykologii udostępniane są w Czytelni Zbiorów Specjalnych 
przy ul. Św. Jadwigi 3/4.”; 
  

2/ § 23 otrzymuje brzmienie: 
„§ 23 

Czasopisma bieżące są udostępniane na zasadzie wolnego dostępu do półek. Po 
wykorzystaniu czasopism należy je oddać dyżurnemu bibliotekarzowi.”; 

 
3/ uchyla się § 24; 

 
4/ w rozdziale II po oddziale 3 dodaje się oddział 3a w brzmieniu: 

„3a. CZYTELNIA ŚLĄSKA 
§ 25a 

W czytelni śląskiej udostępnia się materiały biblioteczne: 
1/ z księgozbioru podręcznego czytelni, 
2/ z kolekcji śląsko-łużyckiej oznaczonej w katalogach symbolem GSL, 
3/ z kolekcji cymeliów XIX-XX-wiecznych oznaczonych w katalogach 

symbolem C. 
 

§ 25b 
Cymelia udostępniane są wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach. 
 

§ 25c 
Czytelnik powinien pamiętać, że ma do czynienia ze zbiorami zabytkowymi  
i obchodzić się z nimi tak, by nie ucierpiał ich stan zachowania. 
 

§ 25d 
Z księgozbioru podręcznego czytelni, z materiałów bibliotecznych 
sprowadzonych z magazynów można korzystać wyłącznie w pomieszczeniach 
czytelni. 
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§ 25e 
1. Z kolekcji śląsko-łużyckiej (GSL) można zamówić jednorazowo nie więcej niż 

5 woluminów książek lub czasopism (5 mikrofilmów/CD-ROM) lub jeden 
fascykuł dokumentów życia społecznego, a w przypadku starych druków – 3 
woluminy, zaś zbioru „Ygreków” – jeden klocek dzieł współoprawnych. 

2. Z kolekcji cymeliów (C) można zamówić jednorazowo trzy woluminy. 
 

§ 25f 
Materiały biblioteczne dostarczone do czytelni mogą być na życzenie czytelnika 
rezerwowane. Wydawnictwa niewykorzystane w ciągu trzech kolejnych dni 
odsyła się do magazynów. 

 
§ 25g 

Wydawnictw z księgozbioru podręcznego czytelni rezerwować nie można. 
 
 

§ 25h 
Po zakończeniu pracy w czytelni, przed jej opuszczeniem, czytelnik jest 
zobowiązany oddać dyżurnemu bibliotekarzowi wszystkie udostępnione mu 
materiały biblioteczne w niezmienionym stanie. Po rozliczeniu się bibliotekarz 
oddaje czytelnikowi kartę biblioteczną.”; 

 
4/ w § 41 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1/ zbiory specjalne: Oddziału Rękopisów, Oddziału Starych Druków, Oddziału 
Zbiorów Graficznych, Oddziału Zbiorów Kartograficznych, Oddziału Zbiorów 
Muzycznych,”; 

 
5/ § 43 otrzymuje brzmienie: 

„§ 43 
Czytelnik może uzyskać od dyżurnego bibliotekarza informacje o zbiorach 
bibliologicznych i zbiorach innych oddziałów Biblioteki „Na Piasku”. Szczegółowe 
informacje o zbiorach specjalnych czytelnik otrzymuje w odpowiednich 
działach.”; 

 
6/ w § 49 w ust. 1 uchyla się pkt 7; 

 
7/ § 67 otrzymuje brzmienie: 

„§ 67 
1. Biblioteka wypożycza maksymalnie: 

1/ 20 woluminów na okres nie dłuższy niż 180 dni, z obowiązkiem 
rozliczenia się do końca danego roku akademickiego - nauczycielom 
akademickim Uniwersytetu Wrocławskiego, 

2/ 15 woluminów na okres nie dłuższy niż 180 dni, z obowiązkiem 
rozliczenia się do końca roku akademickiego – studentom, wszystkich 
rodzajów studiów, ze stwierdzoną niepełnosprawnością, 

3/ 20 woluminów na okres nie dłuższy niż 90 dni, z obowiązkiem rozliczenia 
się do końca roku akademickiego – uczestnikom stacjonarnych  
i niestacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Wrocławskiego, 

4/ 10 woluminów na okres nie dłuższy niż 90 dni, z obowiązkiem rozliczenia 
się do końca danego roku akademickiego: 
a/ pracownikom Uniwersytetu Wrocławskiego niebędącymi 

nauczycielami akademickimi, 
b/ emerytowanym pracownikom Uniwersytetu Wrocławskiego, 
c/ nauczycielom akademickim innych wrocławskich szkół wyższych 

(wymienionych w Załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu), 
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d/ nauczycielom akademickim państwowych instytutów naukowo-
badawczych (wymienionych w Załączniku Nr 2 do niniejszego 
Regulaminu), 

e/ bibliotekarzom innych szkół wyższych (wymienionych w Załączniku 
Nr 2 do niniejszego Regulaminu), 

f/ studentom wszystkich rodzajów studiów Uniwersytetu 
Wrocławskiego i innych wrocławskich szkół wyższych (wymienionych 
w Załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu), 

g/ słuchaczom studiów podyplomowych, uczestnikom kursów 
dokształcających, kształcących się w Uniwersytecie Wrocławskim, 

h/ uczestnikom studiów doktoranckich i studentom innych 
wrocławskich uczelni oraz słuchaczom szkół pomaturalnych, jeśli 
szkoła zawarła indywidualną umowę z Biblioteką Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 

2. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo wypożyczyć książki na 
krótszy okres lub zażądać ich zwrotu przed upływem terminów określonych 
w ust. 1. 

3. Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonej książki, 
pod warunkiem, że nie została ona w tym czasie zamówiona przez innego 
czytelnika. Czytelnicy wymienieni w ust. 1 mogą prolongować wypożyczoną 
książkę jeden raz na okres 90 dni.”; 

 
8/ § 89 otrzymuje brzmienie: 

„§ 89 
Prawo do wypożyczeń służbowych mają pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej 
upoważnieni przez kierowników swoich jednostek organizacyjnych. Okres 
wypożyczeń służbowych nie może przekroczyć trzech miesięcy.”. 

 
§ 2. Nadzór na wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 

spraw Studenckich. 
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
R E K T O R 

 
 
 


