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Uchwala nr 6/03/2010

Senatu Szkoly Glownej Sluzby Pozamiczej
z dnia 4 marca 2010 roku

w sprawie uchwalenia regulaminu funkcjonowania systemu biblioteczno
informacyjnego Szkoly Glownej Sluzby Pozamiczej.

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z poiniejszymi zmianami)

w zwiqzku z § 19 ust. 3 Statutu Szkoly Glownej Sluzby Pozamiczej nadanego

decyzj~ nr DZKiOS-IINI-0123/1795/06 Ministra Spraw Wewnf(trznych i

Administracji Senat Szkoly Glownej Sluzby Pozamiczej postanawia co
nast~puje:

§ 1

Uchwala sif( regulamin funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego

Szkoly Glownej Sluzby Pozamiczej.

§2

1. Tekst regulaminu stanowi zal~cznik nr 1 do niniejszej uchwaly
2. Uchwala podj~ta jednoglosnie w trybie jawnym.

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj~cia.

kpt. mgr inz. Grzegorz Kotulek
Zal~czniki :

1. Regulamin funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego Szkoly

G16wnej Sluzby Pozamiczej.

Sekretarz Senatu
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Zal~cznik do uchwaly Senatu

Szkoly Glownej Sluzby Pozarniczej
z dnia 2009 r.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO

SZKOL Y GLOWNEJ SLUZBY POZARNICZEJ

Rozdziall.

Postanowienia ogolne

§l.
Regulamin okresla zasady funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego, na ktory

skladaj~ si~ Dzial Informacji oraz Dzial Zbiorow Bibliotecznych, tworz~ce Bibliotek~ Glown~

Szkoly G16wnej SlliZby Pozamiczej.

§ 2.

Biblioteka G16wna Szkoly G16wnej SlliZby Pozamiczej, zwana dalej "Bibliotek~ G16wn~

SGSP", jest ogolnouczelnian~ jednostk~ organizacyjn~ i bibliotek~ naukow~ 0 charakterze

publicznym dzialaj~c~ zgodnie z ustaw~ z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 0 szkolnictwie wyzszym

(Dz. U. Nr 164, paz. 1365, z poin. zrn.), ustaw~ z dnia 27 czerwca 1997 r. 0 bibliotekach (Dz. U.

Nr 85, poz. 539, z poin. zm.), Statutem SGSP nadanym decyzja Ministra Spraw Wewn~trznych i

Administracji z dnia 15 stycznia 2007 r., nr DZKiOS-IINI-0123/1795/06.

§ 3.

Biblioteka G16wna SGSP swiadczy uslugi dla pracownik6w i student6w SGSP oraz innych

uzytkownik6w w zakresie udost~pniania zbiorow, udzielania informacji i porad bibliotecznych,

bibliograficznych i rzeczowych oraz sprzedaZY wydawnictw ucze1nianych.

§ 4.

Korzystanie ze zbiorow Biblioteki Glownej SGSP jest bezplatne.

§ 5.

Do zadan Biblioteki G16wnej SGSP nalezy:

1) odpowiedni dobar, gromadzenie, opracowywanie, magazynowanie, konserwacja

i udost~pnianie zbior6w bibliotecznych,

2) opracowywanie prac dokumentacyjnych i bibliograficznych na podstawie zbioraw

bibliotecznych,

3) prowadzenie zaj~c z przysposobienia bibliotecznego dla student6w rozpoczynaj~cych nauk~

w SGSP,
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4) wsp6lpraca z pokrewnymi instytucjami.

§ 6.

Z zasob6w systemu biblioteczno-informacyjnego Biblioteki Gl6wnej SGSP moma korzysta6

poprzez:

1) udost~pnianie na miejscu w czytelni,

2) wypozyczanie indywidualne poza bibliotek~,

3) wypozyczanie mi~dzybiblioteczne.

Rozdzial 2.

Struktura Biblioteki GI6wnej SGSP

§ 7.

Bibliotek~ G16wn~ SGSP kieruje Dyrektor.

§ 8.

Dyrektora powoluje Rektor-Komendant, po zasi~gni~ciu opinii Senatu sposr6d kandydat6w

wylonionych w drodze konkursu przeprowadzonego przez Rad~ Biblioteczn~.

§ 9.

Dyrektora odwoluje Rektor-Komendant na wniosek Rady Bibliotecznej po zasi~gni~ciu opinii

Senatu Iub z wlasnej inicjatywy po zasi~gni~ciu opinii Rady Bibliotecznej i Senatu.

§ 10.

Do zakresu dzialan Dyrektora Biblioteki Gl6wnej SGSP nalezy koordynacja calosci prac.

Dyrektor kieruje system em biblioteczno-informacyjnym, a w szczeg6Inosci:

1) reprezentuje Bibliotek~ wobec przelozonych i na zewn~trz,

2) organizuje i nadzoruje prac~ Biblioteki,

3) zarz~dza mieniem, sprawuje nadz6r nad zbiorami oraz dysponuje srodkami finansowymi

Biblioteki,

4) przedklada Rektorowi-Komendantowi projekt planu finansowego,

5) przedstawia Radzie Bibliotecznej wnioski i propozycje w sprawach nalez~cych

do jej kompetencji,

6) wyst~puje do Rektora-Komendanta z wnioskami dotycz~cymi funkcjonowania systemu

biblioteczno- informacyj nego.

§ 11.

Przy Bibliotece Gl6wnej SGSP dziala Rada Biblioteczna powolywana przez Rektora

Komendanta SGSP. Zasady itryb pracy Rady Bibliotecznej okresla jej regulamin (§21 ust. 1,2 i 5
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Statutu SGSP) zatwierdzony przez Rektora-Komendanta SGSP.

§ 12.

W sklad Biblioteki Gl6wnej SGSP wchodz~ nast~puj~ce kom6rki organizacyjne:

1) Dzial Zbior6w Bibliotecznych:

a) Wypozyczalnia,

b) Czytelnia,

c) Magazyn.

2) Dzial Informacji.

§ 13.

lednostki b~dqce ogniwami systemu biblioteczno-informacyjnego, mog,! bye tworzone,

przeksztalcane i znoszone przez Rektora-Komendanta na wniosek Dyrektora Biblioteki Gl6wnej

SGSP, po zaopiniowaniu przez Rad~ Biblioteczn~.

§ 14.

Pomieszczenia Biblioteki Gl6wnej SGSP stano wi,!:

1) wypozyczalnia i czytelnia naukowa dla uzytkownik6w,

2) magazyn podr~czny skrypt6w,

3) magazyn ksi,!zek,

4) korytarz ze stanowiskami komputerowymi do korzystania z systemu

informacyjno-wyszukiwawczego SOW A i przeszukiwania zasob6w intemetowych,

5) pokoje do opracowywania zbior6w.

§ 15.

WyposaZenie techniczne Biblioteki Gl6wnej SGSP obejmuje:

1) komputery z dost~pem do intemetu,

2) komputery z programem bibliotecznym SOW A do opracowywania zbior6w,

3) komputery do uzyskiwania informacji 0 zasobach biblioteki,

4) sprz~t techniczny do odtwarzania zbiorow audiowizualnych.

§ 16.

Warsztat informacyjno-bibliograficzny obejmuje:

1) ksi~gozbi6r podr~czny,

2) katalogi kartkowe: czasopism polskich i obcoj~zycznych, skrypt6w,

3) komputerowa baza danych 0 zbiorach,

4) multimedialne zr6dla informacji.
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§ 17.

Zr6dlami gromadzenia zbior6w bibliotecznych w Biblioteki Gl6wnej SGSP S'l: zakupy, dary

i wymiana. Zbiory obejmuj'l:

1) wydawnictwa ksi'lzkowe,

2) czasopisma,

3) normy,

4) zbiory multimedialne,

5) prace dyplomowe i naukowo-badawcze.

§ 18.

Czas udost~pniania zbior6w:

1) od poniedzialku do pi'ltku w godzinach 8.00 - 19.00,

2) w soboty w godzinach 9.00 - 13.00.

§ 19.

Okresowe ograniczenia otwarcia Biblioteki Gl6wnej SGSP (swi~ta, przerwy wakacyjne,

semestralne itp.) poprzedzane S'l specjalnym komunikatem.

§ 20.

Zadania bibliotekarza okresla zakres obowiqzk6w lub karta sluzby uj~te w formie przydzialu

czynnosci, przygotowywane przez Dyrektora Biblioteki Gl6wnej SGSP, zatwierdzone przez

Rektora-Komendanta, kt6re obejmuj'l w szczeg61nosci:

1) prace organizacyjne:

a) gromadzenie, ewidencj~ i selekcj~ zbior6w,

b) opracowywanie biblioteczne zbior6w: opracowywanie formalne i rzeczowe wg norm

opisu bibliograficznego dla poszczeg61nych typ6w dokument6w, klasyfikowanie

zbior6w wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesi~tnej, tworzenie rekord6w opis6w

bibliograficznych w systemie informacyjno-wyszukiwawczym SOW A,

c) prowadzenie zapisu wypozyczen, umozliwiaj'lcego kontrol~ obiegu material6w

bibliotecznych i aktywnosci czytelniczej liZytkownik6w,

d) prowadzenie statystyki wypozyczen, sluz'lcej sprawozdawczosci i ocenie efektywnosci

pracy biblioteki oraz aktywnosci czytelniczej;

e) dorain'lkonserwacj~ zbior6w,

f) tworzenie i rozbudowywanie warsztatu informacyjnego.

2) formy udost~pniania zbioraw i :trade! informacji:

a) w czytelni,

b) wypozyczenia na zaj~cia,

c) wypozyczenia do domu,

3) praca bezposrednia z uzytkownikiem:

a) udzielanie informacji i porad bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych,
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rzeczowych i tekstowych,

b) poradnictwo w wyborach czytelniczych,

c) ksztalcenie uzytkownik6w infonnacji, w formie pracy indywidualnej i zaj~c

grupowych,

d) wyrabianie umiej~tnosci: poslugiwania si~ aparatem naukowym ksiqZki, poslugiwania

si~ komputerowet bazet danych 0 zbiorach bibliotecznych, wykorzystywania r6znych

dokumentow, na roznych nosnikach.

4) sprawozdawczosc i odpowiedzialnosc materialna:

a) roczne sprawozdania z pracy biblioteki,

b) udzial w kontroli ksi~gozbioru (skontrum),

c) odpowiedzialnosc za stan majettkowy i dokumentacj~ bibliotecznCl,

d) uzgadnianie stanu majqtkowego z ksi~gowosciq;

5) pracownicy Biblioteki G16wnej SGSP zobowietzani s<tdo:

a) starannego wypelniania zadaii i obowiqzk6w zwiqzanych z pow1erzonym 1m

stanowiskiem,

b) realizowania zadan usrugowych, organizacyjnych, dydaktycznych

Biblioteki,

c) ksztalcenia si~ i doskonalenia zawodowego,

d) dbalosci 0 zachowanie i bezpieczenstwo mienia bibliotecznego,

e) przestrzegania regulamin6w wewn~trznych,

f) przestrzegania zasad BHP.

naukowych

§21.

W zwiqzku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-infonnacyjnego Biblioteki Gl6wnej

SGSP pracownicy biblioteki mog<tprzetwarzac dane osobowe os6b korzystaj<tcych z tego systemu,

za ich zgodCl,obejmujetce imit( i nazwisko, dat~ urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, adres

do korespondencji, numer dowodu osobistego, numer karty bibliotecznej, miejsce pracy.

Rozdzial 8.

Postanowienia koncowe

§ 22.

Regulamin Biblioteki G16wnej SGSP, zasady funkcjonowania i godziny otwarcia dostt(pne

Setna stronie internetowej SGSP.

§ 23.

W sprawach nieobjt(tych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Rektor-Komendant

po przedstawieniu wniosk6w przez Dyrektora Biblioteki G16wnej SGSP.


