Uchwala nr 816
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie Regulaminu syslemu biblioteczno - informacyjnego
Uniwersytetu w Biaftmstok u

Na podstawie $ 2l ust.5 Statutu Uniwersytetu w Bialymstoku Senat
Uniwersytetu w Bialymstoku zatwierdza uchwalony przez Radg Biblioteczn4

Regulamin systemu biblioteczno

informacyjnego Uniwersytetu
w Biatymstoku. Zatwierdzony Regulamin stanowi Zalqcznik do niniejszej

-

Uchwafy.

Przewodniczqcy
Senatu Uniwersytet
iaftmstoku

Prof. dr hab.

J1

ikitorowicz

Zalqcznik
do Uchwaly nr
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Senatu Uniwcrsytctu w Bial) msroku
z dnia l9 ktviernia 2009 r

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO
UNIWERSYTETU W BIALYMSTOKU

sl
System biblioteczno-informac)j ny Uniwersytetu w Bialymstoku dziala na podsta\\'ie

l)

:

ustawy zdnia2T tipca 2005 r. Pra\vo o szkolnictrvie w!Zsz)m (Dz. t.l. Nr 16.1 poz. 1365
z p6in. zm.), zrvanej dalej Ustawq,
2) ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerurca 1997 r. (Dz. LJ. Nr 85 poz. 539 zpo2n. zm.).
'l) Statutu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 3 I maja 2006 r. (z po2n. zm.), zwanego dalej
Statutem.

$2
System biblioteczno-informacyj ny Uniwersytetu

w Bialymstoku. zwany dalej systemem
tworz4:
l ) biblioteka gl6wna - Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroyoia,
2) biblioteki wchodzqce w sklad jednostek organizac nych Ur.riwersytetu. zwane dalej
bibtiotekami systemu.
I

.

2.

l.

2.

$

l

Podstawowym colem systemu biblioteczno-infbrmacyjnego Uniwersytetu w Bialyrnstoku
jest zaspokojenie potrzeb spolecznoSci uniwersyteckiej poprzez zapewnienie.jej dostgpu
do zbior6w oraz informacji naukowej. material6w bibliotecznych i zasob6w
informacyjnych niezbgdnych do prowadzenia prac naukowo-badawczych o(az
zawieraj4cych wyniki badari naukowych.
Szcze96lne zasady funkcjonowania systemu biblioteczno-informatycznego okreSla
niniejszy Regularnin.
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Do zadan bibliotek systemu nalei.y w szczeg6lnoSci:
l) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostgpnianie piSmiennictwa polskiego
i zagranicznego oraz innych material6w bibliotecznych i zasob6w informacy.inych
w zakresie odpowiadaj4cym potrzebom Uniwersytetu,
zl bezpoSrednia dzialalnoii informacyjna,
,l\
bezpoSrednie poradnictwo i opieka nad studentami korzystaj4cymi ze zbior6rv,
4) wsp6lpraca z bibliotekami oraz innymi instytucjarni naukorvymi i kulturalnymi w
Kraju l za grantc4.
Do zadah Biblioteki Uniwersyteckiej nale2y ponadto:
l) prowadzenie dzialalnoSci edukacyjnej w formie:
a) przysposobienia bibliotecznego dla studentirw [Jniwers]letu w Bialymstoku.
b) wsp6ldzialania w prowadzeniu za.i9i objEtych programami studi6w,
2) dzialalnoSi naukowa w zakresie bibliotekoznawsnva, informacji naukorvej i nauki o
ksiqzce oraz prace bibliograliczne, dokumentacljne i ed\torskie,
3) rejestrowanie publikacji naukowl,ch i popularno-naukowych pracounik6rv
Uniwersytetu w Bialymstoku,
4) opieka merytoryczna i koordynowanic dzialalnoSci bibliotck systemu w zakresie
polityki gronradzenia, opracowania. udostqpniania i konscrwacji zbiorirw, nrctod i
technik pracy bibliotccznej oraz dzialalnoSci informacyjnej,

5)
6)

szkolenie i poradnictrvo metodyczne dla pracownik6w bibliotek systemu,
prowadzenie wypoZy czeh miqdzybibliotecznych.
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Nadz6r nad dzialalnosci4 systemu biblioteczno-informacyjnego sprawuje Rektor lub
W Znaczony przez Rektora Prorektor.

l. w

ramach Biblioteki

$6

Un

ir-"ersyteckiej mozna rrvorzy6 nastqpui4ce jednostki

organizacljne:
l) oddzial
2) sekcja ( samodzielna lub rvervn4trzoddzialowa)
3) pracownia
4) samodzielne stanowisko
2. wewnEtrzne jednostki organizacyjne Biblioteki Unirversyteckiej tworzy sig, jezeli zostaly
spelnione nastEpujqce
przeslanki:
I ) wydzielenie zakresu zadari jest merytorycznie zasadne,
2) realizacja tych zacJai't wymaga wydzielenia organizacyjnego grupy pracownikow (lub
pracownlKa ).
3. Podstauowq jednostk4 organizacyjnE Biblioteki Unirverslteckiej jest oddzial.
4. W ramach oddzialu lub poza nim mogq byi tworzone sekcje, pracownie lub samodzielne
stanowiska pracy.
5. Oddzial mo2na utworzyi, gdy w jego skladzie osobowym bpdzie co najmniej 5
pracownik6w. sekcje- przy zatrudnieniu minimum 3 pracownik6w, pracownie- przy
zatrudnieniu minimum 3 pracownik6w.
6. Wewngtrzne jednostki organizacyjne Biblioteki Unirversyteckiej t, orzy , przeksztalca i
likwiduje Senat na wniosek lub za zgocJq Rady Bibliotecznej.
7. W celu realizacji SciSle okreSlonych zadafi, wykaczal4cych poza zakres dzialania jeclnego
oddzialu, mog4 byi powolywane zespoly miedzyoddzialowe. Zesp6l powoluje Dyrektor
Biblioteki po zaopiniowaniu przez Radg Bibliotecznq programu jego dzialania i skladu
osoboweso.
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Biblioteki systemu tworzy, przeksztalca i likwiduje Senat na wniosek lub za zgod4 Rady
jednostki organizacyjnej. w kt6rej funkcjonuje Biblioteka, po zasiEgniEciu opinii Dyrektora
Biorroteki Uniwersyteckiej i Rady Bibliotecznej.
$8

l. Biblioteki systemu mogq posiadai wlasne rcgulaminy wewnQtrzne opracowane w oparciu
o Regulamin Biblioteki Uniwersyteckiej w Bialymstoku obowi4zuj4cy uZytkownik6w.
Regulaminy wewn€trzne, opracowzme przez Kierownik6w bibliotek s)slenru,
zatwierdzaj4 Kierownicy jednostek organizacyjnych, w kt6rych dzialaj4 biblioteki.

{i9
l.

Rada Biblioteczna jest organem opiniodawczym Reklora.

2.

Sklad ikompetencje Rady Bibliotecznej oraz tryb jej powolyuania okrcsla Statut.
Rada Biblioteczna powoluje Komisjg Wyborczq Biblioteki Uniwersytcckie.i (zgodnie
z $ 6 ust. 8 Ordynacj i Wyborczej Uniwcrsytetu w Bialymstoku) oraz rv-vbiera KomisjE
Oceniajqc4 ( zgodnie z g 59 ust.3 Statutu).

3.

l.
1

3.

4.
5.
o.
7.
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Dyrektorem Biblioteki IJnirversyteckiej moZe byi osoba posiadajqca uprawnienia do
zajmorvania stano"visk rvymienionych rv art. I I 3 Ustarvy.
Dyrektora Biblioteki IJnirversyteckiej zatrudnia Rektor. po zasiqgnigciu opinii Rady
Bibliotccznej i Scnatu.
ZastppcE Dyrektora Biblioteki Unirvcrsytcckicj zatrudnia l{cktor na qniosck Dyrcktora,
zaopiniorvany przez Radg Bibliotecznq.
Dlrektor Biblioteki uczcstnicz) w posiedzeniach Senatu Uniwersytetu w Biallmstoku z
glosem doradczym.
Kompetencje Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckie.i w odniesieniu do systcmu
biblioteczno-informacyj ne go okreSla Statut Unirvers;'tetu w Bialymstoku.
Zakres obou i4zkow Dyrektora Biblioreki Liniwersyteckiej okreSla Rektor.
Kierownik6w rvewnqtrznl'ch jednostek organizacyjnych Biblioteki Uni*ersyteckiej
zatrudnia Rektor na wniosek Dl rektora Biblioteki Uni*'ersyteckiej.
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l. Kiero*nika biblioteki jednostki organizacyjnej [Jnirversytetu zatrudnia Rcktor na wniosek
Kierownika j ednostki, po zasiqgniqciu opinii Dyrektor Biblioteki Uniwersl teckiej.
2. BezpoSrednim przeloZonym Kierownika biblioteki systemu jest Kierownik jednostki
organizacyjnej Uniwersytetu w Bialymstoku, w kt6rej funkcjonuje biblioteka
3. Kierownik biblioteki systemu organizuie dzialalnoSi biblioteki i odpowiada za jej
prawidlowe funkcj onowanie.
,l
Zakres obowi4zk6w Kierownika bibliotcki systemu okre6la Kierownik jednostki' w kt6rej
funkcjonuje biblioteka .
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l.

bibliotekach systemu biblioteczno-informacyjnego t.lniwersl'tetu w Bialymstoku
zatrudnieni s4 pracownicy r62nych grup i specjalnoSci zgodnie z potrzebami tych

W

bibliotek i obowi4zuj4cymi przepisami.
2. Umowg o prace z pracownikami Bibliotcki Uni"versyteckiej i bibliotek systemu zawiera
Rektor na wniosek odpowiednio Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej lub Kierownika
jednostki organizaclj nej Uczelni.
3. Wymiar czasu pracy pracownik6w systemu biblioteczno-informacyj nego okre6la
Regulamin pracy Uniwersytetu w Bialymstoku.
s\
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Regulanrin wchodzi w Zycie z dniem 29 kwictnia 2009 r.

