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ZASADY FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
§ 1. System biblioteczno-informacyjny Politechniki Warszawskiej,
zwany dalej systemem biblioteczno—informacyjnym, działa na
podstawie ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie
wyższym (Dz.U. nr 65, poz, 385), ustawy z dnia 9 kwietnia 1968
r. o bibliotekach (Dz.U. nr 12, poz. 63) oraz Statutu Politechniki Warszawskiej z późniejszymi zmianami.
§ 2. System biblioteczno-informacyjny tworzą: Biblioteka Główna
wraz z filiami i istniejące biblioteki specjalistyczne, tj.
biblioteki
wydziałów,
instytutów
oraz
innych
jednostek
organizacyjnych Uczelni.
§ 3. Biblioteki
tworzące
system
biblioteczno-informacyjna
są
bibliotekami o charakterze publicznym w zakresie wynikającym z
ich regulaminu.
§ 4. Podstawową jednostką systemu biblioteczno—informacyjnego jest
Biblioteka Główna, która pełni zadania usługowe, dydaktyczne i
naukowe. Biblioteka Główna jest centralnym ośrodkiem informacji naukowej Uczelni.
§ 5. Biblioteki specjalistyczne wchodzące w skład jednostek organizacyjnych Uczelni prowadzą obsługę biblioteczno-informacyjną w
zakresie działalności
naukowo-dydaktycznej
tych
jednostek.
§ 6. Biblioteki specjalistyczne mogą być tworzone, przekształcane i
znoszone w miarę uzasadnionych potrzeb naukowych i dydaktycznych. Tryb tworzenia, przekształcania i znoszenia bibliotek
specjalistycznych określa Statut Politechniki Warszawskiej (§
102, p. 2 i 3) .
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§ 1. Nadzór nad bibliotekami systemu biblioteczno-informacyjnego
sprawuje dyrektor Biblioteki Głównej, który:
a. współdziała z poszczególnymi bibliotekami w gromadzeniu
zbiorów,
b. dokonuje analizy i oceny rocznych sprawozdań z działalności
bibliotek specalistycznych i przedstawia na tej podstawie
wnioski odpowiednim organom Uczelni,
c. opiniuje obsadę
funkcji kierowniczych oraz awansu na
stanowiska: starszego bibliotekarza, kustosza i bibliotekarzy dyplomowanych.

§ 8. Biblioteka Główna jako centralny ośrodek informacji naukowej
Politechniki Warszawskiej działa na użytek całej Uczelni. Do
zadań Biblioteki Głównej w tym zakresie należy:
1. koordynacja rozwoju systemu informacyjnego i zakupu źródeł
informacji,
2. prowadzenie
prac
wdrożeniowych
w
zakresie
systemów
informatycznych i baz danych,
3. prowadzenie centralnej informacji o zbiorach bibliotek
specjalistycznych
i
współpraca
w
tym
zakresie
z
bibliotekami specjalistycznymi,
4. tworzenie uczelnianych baz danych,
5. ustalanie kierunków i zakresu informatyzacji,
6. organizacja
i
prowadzenie
kształcenia
pracowników
bibliotek
oraz działalność
instrukcyjno-metodyczna
dla
bibliotek specjalistycznych,
7. kształcenie użytkowników systemu biblioteczno
informacyjnego Uczelni.
§ 9. Biblioteki specjalistyczne opracowują roczne sprawozdania ze
swej działalności, stanowiące podstawę do opracowania przez
dyrektora Biblioteki Głównej rocznego sprawozdania merytoryczno—finansowego
z
działalności
systemu
biblioteczno—
informacyjnego.
§ 10. Budżet dla Biblioteki Głównej opracowuje dyrektor Biblioteki
Głównej. Budżety dla bibliotek specjalistycznych opracowują
kierownicy. właściwych jednostek organizacyjnych i przekazują
Radzie Bibliotecznej.
§.11. Za wykonanie budżetu Biblioteki Głównej odpowiada dyrektor
Biblioteki
Głównej.
Za
wykonanie
budżetów
bibliotek
specjalistycznych
odpowiadają
kierownicy
odpowiednich
jednostek organizacyjnych.
§ 12. Pracownicy bibliotek specjalistycznych administracyjnie
finansowo podlegają kierownikom jednostek organizacyjnych
których pracują.
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§ 13. Zasady funkcjonowania Biblioteki Głównej określa regulamin
zaopiniowany przez Radę Biblioteczną i zatwierdzony przez
Rektora. Zasady funkcjonowania bibliotek specjalistycznych
określają
regulaminy
zatwierdzane
przez
kierowników
odpowiednich jednostek organizacyjnych i opiniowane przez
dyrektora Biblioteki Głównej.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
I. Przepisy ogólne
§ 1. Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, zwana dalej Biblioteką Główną, działa na podstawie ustawy z dnia 12 września
1990 r. o szkolnictwie wyższym /Dz.U. nr 65, poz. 385/, ustawy
z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach /Dz.U. nr 12, poz. 63/,
zarządzenia nr 1 Ministrów: Kultury i Sztuki; Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Sekretarza Naukowego Polskiej
Akademii Nauk z dnia 26 kwietnia 1979 r. w sprawie ustalenia
zasad i planu specjalizacji zbiorów materiałów bibliotecznych
oraz wyznaczania bibliotek centralnych i określenia ich zadań
/Dz.Urz. MNSzWiT nr 3, poz. 9/ oraz Statutu Politechniki Warszawskiej z późniejszymi zmianami.
§ 2. Biblioteka Główna jest biblioteką naukową o charakterze publicznym, a jej zbiory podlegają szczególnej ochronie.
§ 3. Biblioteka Główna jest centralnym ośrodkiem informacji naukowej Politechniki Warszawskiej.
§ 4. Biblioteka Główna może mieć filie, które stanowią jej integralną część.
§ 5. Biblioteka Główna pełni funkcję I Centralnej Biblioteki Technicznej, powołanej na podstawie zarządzenia nr 1, wymienionego w § 1 .
II. Zadania Biblioteki Głównej
Biblioteka Główna jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o
zadaniach usługowych, dydaktycznych i naukowych w zakresie działalności bibliotecznej i informacji naukowej.
§ 6. Podstawowymi zadaniami Biblioteki Głównej są:
- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów;
- organizowanie i prowadzenie informacji naukowej na potrzeby
wszystkich użytkowników systemu biblioteczno-informacyjnego;
- prowadzenie prac bibliograficznych, naukowo-badawczych, dydaktycznych i wydawniczych;
- konserwacja zbiorów bibliotecznych, właściwe ich przechowywanie i zabezpieczenie;

- 2 - nadzór merytoryczny i koordynacja działalności bibliotek
wchodzących w skład systemu biblioteczno-informacyjnego;
- prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów w zakresie
informacji naukowej;
- organizowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek wchodzących w skład systemu bibliotecznoinformacyjnego;
- prowadzenie praktyk bibliotecznych;
- współpraca z bibliotekami i instytucjami naukowymi w kraju
i za granicą;
- prowadzenie prac organizacyjno-naukowych, wynikających ze
statusu I Centralnej Biblioteki Technicznej.
III. Organizacja Biblioteki Głównej
§ 7. Jednostkami organizacyjnymi Biblioteki Głównej są:
1. Oddział Gromadzenia Książek i Zbiorów Specjalnych
2. Oddział Opracowania Książek i Zbiorów Specjalnych
3. Oddział Czasopism
4. Oddział Magazynów i Udostępniania Zbiiorów
5. Ośrodek Informacji Naukowej
6. Ośrodek Informatyzacji
7. Sekcja Doradztwa i Instruktażu
8. Sekcja Kształcenia Pracowników i Studentów
9. Pracownia Reprograficzna
10. Muzeum Politechniki Warszawskiej
11. Filie Biblioteki Głównej
12. Biblioteka Humanistyczna
13. Biblioteki Domów Studenckich
14. Administracja
IV. Kierownictwo
§ 8. Biblioteką Główną kieruje dyrektor Biblioteki Głównej. Jego
zadania i kompetencje określa § 108 Statutu Politechniki Warszawskiej.
§ 9. Sposób powoływania i odwoływania dyrektora Biblioteki Głównej
określa § 109 Statutu Politechniki Warszawskiej.

-3§ 10. Sposób powoływania i odwoływania zastępców dyrektora BiblioTeki Głównej określa § 110 Statutu Politechniki Warszawskiej
Zakres ich obowiązków ustala dyrektor Biblioteki Głównej.

