
Regulamin Biblioteki Cyfrowej PWSTE w Jarosławiu 
 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Biblioteka Cyfrowa jako jednostka należąca do Biblioteki PWSTE w Jarosławiu jest objęta jej 

regulaminem. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem są rozstrzygane w oparciu o 

regulamin Biblioteki PWSTE w Jarosławiu. 

2. Z zasobów Biblioteki Cyfrowej PWSTE w Jarosławiu może korzystać każda osoba posiadająca 

odpowiednie urządzenie połączone z Internetem. Każdy ma prawo do swobodnego dostępu 

do obiektów cyfrowych umieszczonych w Bibliotece Cyfrowej, jeśli nie mają one 

zabezpieczeń. 

3. Zasoby Biblioteki Cyfrowej PWSTE w Jarosławiu są udostępniane bez ograniczeń. Jednak w 

związku z poszanowaniem praw autorskich dostęp do niektórych materiałów może być 

ograniczony. Niektóre zbiory ze względu na ochronę praw autorskich udostępniane są tylko 

na komputerach należących do sieci uczelnianej PWSTE w Jarosławiu. 

4. Zamieszczane materiały mogą być wykorzystywane jedynie do celów naukowych i 

edukacyjnych, wyłącznie na własny użytek. 

§2 

Umieszczanie dokumentów w Bibliotece Cyfrowej 

 

5. W Bibliotece Cyfrowej umieszczane są dzieła, które stanowią własność intelektualną i 

podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim. Umieszczenie ich w zasobach cyfrowych 

uczelni wymaga uzyskania licencji. 

6. Autorzy mogą dostarczać swoje dzieła do Biblioteki Cyfrowej po uprzednim podpisaniu 

umowy licencyjnej precyzującej warunki udostępniania utworu. 

7. W przypadku, gdy do Biblioteki Cyfrowej wpłynie uzasadniony protest związany z prawem 

autorskim, opublikowane wcześniej dzieło zostanie natychmiast usunięte z domeny 

publicznej do archiwum zamkniętego. 

 

§3 

Uprawnienia do korzystania z zasobów Biblioteki Cyfrowej 

 

8. Dozwolone jest kopiowanie dokumentów, o ile proces publikacji ich treści nie będzie 

nosił znamion działalności komercyjnej, a każda kopia będzie wskazywała na źródło 

pochodzenia. 

9. Zabroniona jest systematyczna i niezgodna z prawem autorskim reprodukcja, gromadzenie 

na własnych nośnikach, redystrybucja lub odsprzedaż treści zamieszczonych 

w Bibliotece Cyfrowej PWSTE w Jarosławiu. 

10. Biblioteka zachowuje prawo, w wyjątkowych przypadkach, do niewyrażenia zgody na 

wykorzystanie obiektów z biblioteki cyfrowej na innych stronach www. 



 

 

§5 

Postanowienia końcowe  

 

11. Uwagi w sprawach związanych z korzystaniem ze zbiorów i urządzeń oraz z działalnością 

informacyjną Biblioteki Cyfrowej PWSTE w Jarosławiu można zgłaszać ustnie lub pisemnie 

administratorowi Biblioteki Cyfrowej, lub pod adresem poczty elektronicznej 

biblioteka@pwste.edu.pl 

12. Regulamin uchwalony przez Radę Biblioteczną w dniu …................................... roku i 

zatwierdzony przez Radę Biblioteczną w dniu …...................................... roku wchodzi w życie 

z dniem zatwierdzenia przez Rektora. 
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