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ZARZĄDZENIE Nr 17/2012 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 12 marca 2012 r. 

 

zmieniające zarządzenie Nr 28/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 1 marca 2007 r. wprowadzające Regulamin organizacyjny systemu 

biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami), § 58 ust. 7 Statutu 
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach  
(Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. W Załączniku Nr 3 „Wzorcowy regulamin bibliotek specjalistycznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego” do zarządzenia Nr 28/2007 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 1 marca 2007 r. wprowadzającego Regulamin organizacyjny 
systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadza się 
następujące zmiany: 

 
1/ § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17 
Biblioteki specjalistyczne ściśle współpracują ze sobą i z Biblioteką Uniwersytecką 
w zakresie gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów oraz działalności 
informacyjnej. Współpracę bibliotek jednostek organizacyjnych organizuje 
Biblioteka Uniwersytecka za pośrednictwem Oddziału Informacji Naukowej.”, 
 
2/ § 18 otrzymuje brzmienie: 

„§ 18  
Biblioteki specjalistyczne są zobowiązane do: 

1/ przekazywania rocznych sprawozdań i planów pracy Oddziałowi Informacji 
Naukowej,  

2/ regularnego uzupełniania bazy publikacji pracowników jednostki 
organizacyjnej, 

3/ uzupełniania  centralnego katalogu ksiąŜek i czasopism,  
4/ przekazywania aktualnych informacji na stronę domową Biblioteki 

Uniwersyteckiej,  
5/ promowania działań Biblioteki Uniwersyteckiej w jednostce organizacyjnej,   
6/ przekazywania protokołów skontrum i selekcji do akceptacji dyrektora 

Biblioteki Uniwersyteckiej, 
7/ uczestniczenia w szkoleniach i pokazach organizowanych przez Bibliotekę 

Uniwersytecką.”, 
 

3/ § 28 otrzymuje brzmienie: 

„§ 28 
1. Biblioteki specjalistyczne mogą korzystać z usługi centralnego opracowania 

zbiorów realizowanego przez Bibliotekę Uniwersytecką. 
2. Z chwilą otrzymania uprawnień do tworzenia rekordów bibliograficznych, 

rekordów egzemplarza, rekordów zasobu, biblioteki specjalistyczne 
opracowują zbiory samodzielnie.”, 

 
4/ § 29 otrzymuje brzmienie: 

„§ 29  
Biblioteka specjalistyczna nieuczestnicząca w komputerowym katalogowaniu 
ksiąŜek: 
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1/ sporządza dodatkowo kartę główną do katalogu centralnego bibliotek 
specjalistycznych, 

2/ przekazuje karty na bieŜąco do Biblioteki Uniwersyteckiej.”, 
 

5/ § 33 otrzymuje brzmienie: 

„§ 33 
Zbiory biblioteki udostępnia się: 
1/ w czytelni, 
2/ poprzez wypoŜyczenia indywidualne, 
3/ poprzez wypoŜyczenia międzybiblioteczne, 
4/ poprzez sieć komputerową, w przypadku zbiorów elektronicznych.”. 

 
§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 

do spraw Ogólnych. 
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
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