
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Załącznik nr 4 

do Regulaminu Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uczelnianej Politechniki Gdańskiej 

 

ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW ZABYTKOWYCH, STARYCH DRUKÓW 

I RĘKOPISÓW 

Udostępnianie zbiorów zabytkowych: 

1. Za zbiory zabytkowe uważa się książki, czasopisma, wydawnictwa ikonograficzne 

i kartograficzne wytworzone w latach 1801-1945. 

2. Zbiory zabytkowe udostępnia się użytkownikom w Czytelni Głównej na specjalnie do tego celu 

wyznaczonym stanowisku, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00. 

3. Do książki zabytkowej dostęp ma każdy użytkownik chcący z niej korzystać na miejscu, po 

wypełnieniu zamówienia uprawniającego do korzystania ze zbiorów zabytkowych oraz 

pozostawieniu dokumentu tożsamości. 

4. Nie udostępnia się oryginałów dzieł zeskanowanych i dostępnych online. 

5. Nie udostępnia się zbiorów zabytkowych poza bibliotekę.  

6. Nie wykonuje się kopii kserograficznych ze zbiorów zabytkowych. 

7. Dopuszcza się wykonanie zdjęć przy użyciu własnego sprzętu fotograficznego (bez lampy 

błyskowej) z uwzględnieniem Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 

4.02.1994 r. (Dz.U. 2006, nr 90 poz. 631 z późn. zm.) oraz po podpisaniu Deklaracji 

użytkownika zbiorów zabytkowych. 

8. Użytkownik ma obowiązek zwrotu książki w takim stanie, w jakim ją otrzymał. Za uszkodzenia 

powstałe z jego winy odpowiada materialnie. 

9. W szczególnych przypadkach biblioteka może odmówić udostępnienia dzieła będącego w złym 

stanie i wymagającego uprzednich działań konserwatorskich. 

Udostępniania starych druków i rękopisów 

1. Za stare druki uważa się wszelkie dzieła wydrukowane do 31 grudnia 1800 r., niezależnie od 

treści i formy.  

2. Do rękopisów zalicza się także maszynopisy oraz kopie maszynowe. 

3. Stare druki i rękopisy udostępnia się w bibliotece wyłącznie na miejscu w Pracowni Zbiorów 

Zabytkowych i Starych Druków (pok. 73/2), od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:30.  

4. Ze zbiorów starodrukowych i rękopiśmiennych korzystać mogą pracownicy naukowi. 

Doktoranci i studenci muszą przedstawić pisemne skierowanie opiekuna naukowego lub 

przedłożyć pisemne referencje instytucji zlecającej określające temat i uzasadnienie do 

korzystania z księgozbioru specjalnego, a następnie uzyskać pozwolenie dyrektora biblioteki - 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

po wypełnieniu rewersu [stare druki, rękopisy - zamówienie rewers specjalny]. Zamówienie jest 

dokumentem i podlega archiwizacji. Można je pobrać w Czytelni Głównej lub ze strony 

domowej biblioteki BG. 

5. Zgoda dyrektora biblioteki ważna jest 3 miesiące. Po tym terminie, o ile użytkownik nadal ma 

potrzebę korzystania ze zbiorów, konieczne jest udokumentowanie tej potrzeby i uzyskanie 

nowego pozwolenia. 

6. Po uzyskaniu pozwolenia dyrektora biblioteki, można składać wypełniony czytelnie rewers. 

Zamówienia złożone do godz. 10.00 będą realizowane w dniu złożenia, po tej godzinie - 

w następnym dniu roboczym. Wskazany jest uprzedni kontakt z Pracownią Zbiorów 

Zabytkowych i Starych Druków (tel. 058 347-27-14, e-mail: zbiory.zab@pg.gda.pl), w celu 

ustalenia daty, godziny i szczegółów dotyczących udostępniania. 

7. Korzystanie ze zbiorów odbywa się w obecności pracownika Pracowni Zbiorów Zabytkowych 

i Starych Druków. 

8. Użytkownik może korzystać jednorazowo z jednego dokumentu. Następny otrzymuje po 

zwróceniu poprzedniego. 

9. Jeżeli istnieje kopia starego druku lub rękopisu, udostępnia się w pierwszej kolejności kopię. 

10. Nie wykonuje się odbitek kserograficznych z materiałów starodrukowych i rękopiśmiennych. 

11. Użytkowników korzystających ze starych druków i rękopisów obowiązuje: 

a) pozostawienie okryć, teczek, torebek itp. w szatni; 

b) całkowity zakaz wnoszenia artykułów spożywczych; 

c) troskliwe obchodzenie się z udostępnianymi materiałami (używanie rękawiczek 

udostępnionych przez pracownika, delikatne obracanie kart itp.); 

d) zakaz robienia notatek na udostępnionych dokumentach; 

e) zakaz używania piór, długopisów, itp.; przy robieniu notatek korzystać można tylko 

z ołówka; 

f) zakaz opierania książek o kant stołu, opierania się o nie; 

g) zakaz reprodukowania materiałów bibliotecznych własnym sprzętem; 

h) przestrzeganie zaleceń dyżurnego pracownika w zakresie obchodzenia się z dokumentem. 

12. Nieprzestrzeganie powyższych postanowień lub kwestionowanie ich zasadności spowoduje 

utratę prawa do korzystania ze zbiorów specjalnych biblioteki. Decyzję taką podejmuje dyrektor 

biblioteki. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z dyrektorem  biblioteki, 

pracownik ma prawo zawiesić pozwolenie użytkownika do korzystania za zbiorów specjalnych, 

do czasu podjęcia właściwej decyzji przez dyrektora  biblioteki.  

13. Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie powstałe z jego winy uszkodzenia 

materiałów bibliotecznych i sprzętu.  

14. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może odmówić dostępu do dokumentu. Powodem 

może być np.:  

a) stan zachowania, 

http://www.bg.pg.gda.pl/docs/reg/zzzamspec.pdf
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b) konserwacja, 

c) zastrzeżenia prawne, 

d) fakt korzystania z dzieła przez innego czytelnika, 

e) ekspozycja dzieła na wystawie, itp. 

Udostępnianie kopii zbiorów zabytkowych, starych druków i rękopisów  

1. Jeżeli istnieje wersja zastępcza dokumentu (faksymile, skany, mikrofilm) udostępnia się 

użytkownikowi wersję zastępczą.  

2. Nie udostępnia się kopii dokumentów będących w dostępie online. 

3. Chcąc skorzystać z dostępu do zasobów cyfrowych biblioteki należy, po uzyskaniu zgody 

dyrektora biblioteki, złożyć w Czytelni Głównej  wypełnione zamówienie. 

4. Istnieje możliwość wykorzystania przez użytkownika własnego sprzętu komputerowego do 

oglądania kopii cyfrowych. 

5. W przypadku dokumentów dotąd nie zdigitalizowanych zamówienia na wykonanie kopii mogą 

być realizowane w wyniku specjalnego porozumienia i zgody dyrektora biblioteki na 

indywidualnych warunkach. 

6. Biblioteka może odmówić wykonania kopii, jeżeli oryginał jest w złym stanie i wymaga 

uprzednich działań konserwatorskich lub właśnie poddawany jest konserwacji. 

7. Wykonane kopie utrwalone zostaną na płytach CD/DVD.  

 

 


