
 

 

Regulamin biblioteki 

Biblioteka WSEI udostępnia zbiory: 

 prezencyjnie tzn. na miejscu w czytelni 

 poprzez wypożyczanie 

 przez wykonywanie kserokopii (Przepisy prawa autorskiego – Dz.U. 1994 nr 24 poz. 

83 – pozwalają na kopiowanie fragmentów opublikowanych materiałów, nie większych 

jednak niż 1 arkusz wydawniczy / 22 strony 

 przez organizowanie dostępu do katalogu rzeczowego i alfabetycznego, zawartego          

w bazie Libra 2000. Dostęp do zbiorów bibliotecznych w bazie elektronicznej, jest 

możliwy dzięki specjalnie do tego przygotowanych stanowisk komputerowych. 

Do korzystania z Czytelni i Wypożyczalni uprawnieni są: 

 Studenci Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie 

 Pracownicy Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie·        

 Studenci Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki                     

w Krakowie 

 Studenci studiów II stopnia Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. 

 Absolwenci Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie należący do Klubu 

Absolwenta. 

W celu zapisu do biblioteki niezbędna jest legitymacja elektroniczna, która staje się 

jednocześnie kartą biblioteczną (dot. studentów studiów licencjackich WSEI). 

Pozostali użytkownicy Biblioteki WSEI są zobligowani do wykupienia elektronicznej karty 

czytelnika, na podstawie, której będą mogli korzystać z księgozbioru. Cena elektronicznej karty 

wynosi 5 zł. 

Pozostali użytkownicy tj. studenci WSZIB oraz absolwenci zobligowani są do wpłacenia 

kaucji w wysokości 20 zł. Zwrot kaucji w przypadku studentów WSZIB następuje w chwili 

podpisania przez Bibliotekę WSEI karty obiegowej. Zasady związane z kaucją w przypadku 

Absolwentów WSEI określa Regulamin Biblioteki dla Absolwentów WSEI. 

Aby aktywować konto biblioteczne lub otrzymać kartę biblioteczną należy przedłożyć: 

 ważną legitymację studencką – studenci WSEI 

 dowód osobisty – pracownicy WSEI 

 dowód osobisty oraz indeks – studenci Studiów Podyplomowych 

 ważną legitymacje studencką – studenci WSZIB 

 dowód osobisty – absolwenci WSEI 



 

Ilość książek wypożyczonych przez czytelnika nie może przekroczyć: 

 studenci WSEI – 3 tytułów 

 pracownicy WSEI – 5 tytułów 

 studenci Studiów Podyplomowych, studenci WSZIB, absolwenci WSEI – 3 tytułów 

Książki wypożyczane są: 

 studentom WSEI – na okres nie dłuższy niż 1 miesiąca 

 pracownikom WSEI – na okres nie dłuższy niż 3 miesiące 

 studenci Studiów Podyplomowych, studenci WSZIB, absolwenci WSEI – na okres nie 

dłuższy niż 1 miesiąca 

Korzystający ze zbiorów Biblioteki WSEI są zobowiązani do przestrzegania regulaminu                

i przepisów porządkowych Biblioteki. 

Korzystający ze zbiorów Biblioteki WSEI ponoszą odpowiedzialność za stan powierzonych im 

materiałów. Aby uniknąć odpowiedzialności za już istniejące uszkodzenia, należy zgłosić je 

przy odbiorze dzieła. Czytelnicy odpowiadają materialnie za zagubienie lub uszkodzenie 

udostępnionych dzieł. 

W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik zobowiązany jest: 

 odkupić inny egzemplarz tej samej książki 

 odkupić inną książkę wskazaną przez bibliotekarza 

 wpłacić kwotę odpowiadającą aktualnej wartości zagubionej książki (wysokość kwoty 

ustala kierownik biblioteki) 

O formie rekompensaty za zagubioną książkę decyduje biblioteka. 

Poza Bibliotekę nie wypożycza się: 

 zbiorów specjalnych (kasety magnetofonowe, kasety magnetowidowe, płyty CD) 

 dzieł znajdujących się w księgozbiorze podręcznym np. prac licencjackich 

 gazet i innych czasopism 

 słowników, encyklopedii, informatorów ogólnych i poradników 

Za samowolne przekroczenie terminu zwrotu książki bibliotekarz nalicza karę pieniężną, 

która wynosi 0,50 zł za każdy rozpoczęty dzień za jedną książkę. Niezapłacenie kary 

powoduje wstrzymanie wypożyczeń do momentu uregulowania zaległości. 

 

 

 

 

 



 

Regulamin korzystania z czytelni 

1. W czytelni można korzystać ze zbiorów udostępnianych prezencyjnie tzn. na miejscu. 

2. Student / pracownik korzystający z czytelni rejestruje się w zeszycie Czytelni                       

i pozostawia aktualną legitymację / dowód osobisty u bibliotekarza na czas korzystania 

ze zbiorów. 

3. Korzystający z czytelni wpisują się do zeszytu. 

4. Czytelników korzystających z Czytelni obowiązują następujące zasady: 

 bezwzględnej ciszy, 

 zakaz wnoszenia do czytelni włączonych telefonów komórkowych, 

 zakaz spożywania posiłków, 

 zakaz wynoszonych udostępnionych materiałów bibliotecznych poza bibliotekę bez 

zgody bibliotekarza. 

 

 

 

 


