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Uchwała nr 61/2017-2018 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 29 czerwca 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu systemu  

biblioteczno - informacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

 

Na podstawie art. 88 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

(t.j. 2017 poz. 2183 z późn. zm.), §15 ust. 2 oraz § 44 ust. 3 Statutu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie, uchwala się co następuje: 

 

§1 

Do Regulaminu systemu biblioteczno - informacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Lublinie, przyjętego uchwałą nr 29/2011-2012 Senatu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie z dnia 3 lutego 2012 wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w pkt. 2. ppkt. 2.2 lit. f) otrzymuje brzmienie: 

„f) współpraca z innymi bibliotekami w zakresie wypożyczeń 

międzybibliotecznych, współkatalogowania i tworzenia wspólnych zbiorów 

informacji:’’ 

2) w pkt. 2. ppkt. 2.2 dodaje się literę h) w brzmieniu: 

„h) gromadzenie i eksponowanie zbiorów związanych z historią Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie.” 

3) w pkt. 3. ppkt. 3.1 dodaje się: 

„Izba Pamięci.” 

4) w pkt. 7. ppkt. 7.1. lit. a) otrzymuje brzmienie: 

 „a) gromadzenie wydawnictw zwartych,” 

5) w pkt.  7. ppkt. 7.1. dodaje się literę j) w brzmieniu:  

„j) klasyfikowanie bieżących wpływów do wolnego dostępu w Czytelni według 

Klasyfikacji Biblioteki Kongresu (KBK),” 

6) w pkt. 7. ppkt. 7.1. dodaje się literę k) w brzmieniu: 

„k) współpraca z Przewodniczącymi Rad Programowych Kierunków Studiów                      

w zakresie zakupu literatury podręcznikowej do księgozbioru studenckiego.”  

7) w pkt. 7. ppkt. 7.2. lit. a) otrzymuje brzmienie: 
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  „a) gromadzenie wydawnictw ciągłych,” 

8) w pkt. 7. ppkt. 7.2. lit. b) otrzymuje brzmienie: 
  „b) ewidencja finansowo-księgowa,” 

9) w pkt.  7. ppkt. 7.2. lit. c) otrzymuje brzmienie: 
„c) prowadzenie rejestru przybytków wydawnictw zwartych i ciągłych 

gromadzonych w Bibliotece Głównej oraz rejestru ubytków,” 

10) w pkt. 7. ppkt.  7.2. lit. d) otrzymuje brzmienie: 
„d) opracowanie formalne wydawnictw ciągłych oraz przedmiotowe w języku 

KABA,” 

11) w pkt. 7. ppkt. 7.2. lit. e) otrzymuje brzmienie: 
  „e) prowadzenie księgi inwentarzowej czasopism,” 

12) w pkt. 7. ppkt. 7.2. dodaje się literę i) w brzmieniu:  

 „i) selekcja wydawnictw ciągłych.” 

13) w pkt. 7. ppkt. 7.3. lit. a) otrzymuje brzmienie: 
„a) świadczenie usług w zakresie informacji naukowej, baz danych oraz 

wybranych źródeł” 

14) w pkt. 7. ppkt. 7.3. lit. c) otrzymuje brzmienie:  

 „c) obsługa użytkowników w informatorium,” 

15) w pkt. 7. ppkt. 7.3. skreśla się literę g), 

16) w pkt. 7. ppkt. 7.3. lit. h) otrzymuje brzmienie:  

„h) współtworzenie strony internetowej Biblioteki Głównej,” 

17) w pkt. 7. ppkt. 7.3. dodaje się literę l) w brzmieniu: 

„l) współpraca w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o dorobku 

naukowym do celów oceny parametrycznej.” 

18) w pkt. 7. ppkt. 7.6. dodaje się literę h) w brzmieniu: 

 „h) współtworzenie strony internetowej Biblioteki Głównej.” 

19) punkt 8. otrzymuje w brzmienie: 

 „8. Izba Pamięci 

a) ukazywanie historii Uniwersytetu (poprzez przybliżanie wydarzeń, 

portretów postaci oraz prezentację rozmaitych przedmiotów bezpośrednio 

związanych  

z wydarzeniami bądź konkretnymi osobami), 

b) przedstawienie naukowej spuścizny Uczelni, 

c) oddanie atmosfery – specyfiki pracy oraz studiowania, 

d) gromadzenie zbiorów, przechowywanie ich i zabezpieczanie, 

e) przygotowywanie ekspozycji stałej oraz wystaw okolicznościowych, 

f) umożliwienie w dużym zakresie indywidualnego dostępu do wiadomości – 

za pomocą multimedialnych technologii i tradycyjnych metod, 
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g) aktualizowanie wiadomości poprzez systematyczne uzupełnianie materiału 

cyfrowego, dodawanie skanów fotografii lub ich wymianę,  

h) wydawanie publikacji i materiałów promocyjnych, 

i) prowadzenie działalności edukacyjnej oraz informacyjnej.” 

 

20) punkt 8 (Gospodarka finansowa i majątkowa Biblioteki Głównej) staje się 

punktem 9 

21) punkt 9 (Nadzór bezpośredni nad działalnością Biblioteki Głównej Uniwersytetu 

Przyrodniczego) staje się punktem 10. 

 

§2 

Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje prorektor ds. nauki, wdrożeń                                

i współpracy międzynarodowej. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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