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ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW SEKCJI HISTORYCZNEJ 

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 

Na podstawie §27 Regulaminu udostępniana zbiorów biblioteki uczelnianej Politechniki 

Gdańskiej wprowadzonego Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 29/2012 z 

01.10.2012, zwanego dalej Regulaminem, zarządza się  co następuje: 

1. Zbiory Sekcji Historii Politechniki Gdańskiej są udostępniane wyłącznie na miejscu.  

2. Osobami uprawnionymi do korzystania ze zbiorów Sekcji Historii Politechniki 

Gdańskiej są: 

a. osoby posiadające ważną kartę biblioteczną wydaną zgodnie z 

Regulaminem udostępniania zbiorów biblioteki uczelnianej Politechniki 

Gdańskiej   

b. inne osoby posiadające rekomendację placówki dydaktycznej lub 

naukowo-badawczej, lub też promotora pracy dyplomowej lub badawczej. 

3. Dokumentem uprawniającym do korzystania ze zbiorów jest ważna karta 

biblioteczna. Dopuszcza się możliwość korzystania ze zbiorów dla osób 

legitymujących się dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamości 

4. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad korzystania z czytelni Biblioteki 

Głównej oraz Czytelni Filialnych określonych w Regulaminie udostępniania zbiorów 

biblioteki uczelnianej Politechniki Gdańskiej , a w szczególności do: 

a. pozostawienia w szatni okryć wierzchnich, toreb, plecaków i wszelkich 

innych bagaży, 

b. okazania ważnej karty bibliotecznej, dowodu osobistego lub innego 

dowodu tożsamości,  

c. czytelnego wpisania się do księgi odwiedzin,  

d. czytelnego i dokładnego wypełnienia zamówienia,  

e. zgłoszenia zauważonych braków i defektów w udostępnianych 

materiałach, 

f. przestrzegania zaleceń dyżurnego pracownika w zakresie obchodzenia się 

z udostępnionymi materiałami. 

5. Zasady składania zamówień:  

a. zamówienia należy składać na rewersach specjalnych w Sekcji Historii 

Politechniki Gdańskiej.  

b. realizacja zamówień następuje niezwłocznie po złożeniu zamówienia    a w 

przypadku zbiorów, które nie mogą być udostępnione niezwłocznie w 

ciągu jednego dnia roboczego od złożenia zamówienia, 

c. korzystanie ze zbiorów odbywa się na miejscu, w obecności pracownika 

Sekcji Historii Politechniki Gdańskiej. 
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6. Reprodukowanie materiałów ze zbiorów Sekcji Historii Politechniki Gdańskiej, dla 

potrzeb innych niż praca naukowo-badawcza pracowników i studentów Uczelni, 

każdorazowo wymaga zgody Dyrektora Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej. 

7. Korzystanie ze zbiorów Sekcji Historii Politechniki Gdańskiej będących materiałami 

archiwalnymi i ich reprodukowanie dla potrzeb prasy, radia, telewizji oraz instytucji 

naukowo-badawczych i innych, wymaga zgody rektora uczelni i odbywa się na 

zasadach ustalonych Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2009 w 

sprawie: zatwierdzenia Instrukcji archiwalnej Politechniki Gdańskiej, Jednolitego 

rzeczowego wykazu akt Politechniki Gdańskiej, Organizacji i zakresu działania 

archiwum Politechniki Gdańskiej oraz Regulaminu udostępniania dokumentacji 

archiwalnej przechowywanej w Dziale Zasobów Archiwalnych Politechniki 

Gdańskiej. 

8. Udostępnienie materiałów archiwalnych zawierających dane osobowe może nastąpić 

z uwzględnieniem przepisów wynikających z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926) oraz § 5 Zarządzenia Rektora nr 

24/2011 z 30.09.2011 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w 

Politechnice Gdańskiej. 

9. Na publikację tekstu lub ilustracji ze zbiorów bądź wypożyczenie obiektu 

zabytkowego przez instytucje lub osoby prywatne każdorazowo wymagana jest 

zgoda Rektora Politechniki Gdańskiej. 

10. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wynikłe w trakcie 

korzystania z udostępnionych materiałów.  

11. Nieprzestrzeganie Regulaminu spowoduje utratę prawa do korzystania ze zbiorów 

Sekcji Historii PG.  

 

Dyrektor Biblioteki Głównej 

 

inż. Bożena Hakuć 
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Zamówienie – rewers specjalny 

do Sekcji Historii Politechniki Gdańskiej 

Imię i nazwisko (czytelnie!)   

……………………………………………………………………………………………… 

Adres   

……………………………………………………………………………………………… 

Stopień naukowy i instytucja w której jest zatrudniony   

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Rodzaj udostępnionego materiału  

Nr inw. ............................................................................................................................ 

Cel wykorzystania.................................................................................................................. 

........................................................................................................................................ 

Zobowiązuję się (własnoręcznym podpisem) do wykorzystania materiałów zgodnie z 

ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) oraz ustawą o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 wraz ze zmianami).  

Data i podpis osoby wypożyczającej  

............................................................ 

Podpis pracownika Sekcji Historii PG 
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............................................................ 

 

 

Data zwrotu materiałów  

............................................................ 

Podpis pracownika Sekcji Historii PG 

............................................................ 


