Regulamin
Biblioteki Wydziału Humanistycznego AGH
Regulamin Biblioteki WH został opracowany zgodnie z Zarządzeniem nr 22/2008 Rektora AGH im.
S. Staszica w Krakowie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu
Biblioteki Głównej i sieci bibliotek AGH im. S. Staszica w Krakowie.
1. Biblioteka WH współtworzy sieć biblioteczną Uczelni i funkcjonuje w oparciu o te same

przepisy prawne oraz spełnia zadania wymienione w Regulaminie Biblioteki Głównej, pkt.
1.1 – 1.2. Biblioteka posiada 
status Czytelni.
2. Biblioteka WH gromadzi książki i czasopisma z zakresu nauk humanistycznych, szczególnie z
dyscyplin: socjologia, komunikacja społeczna i multimedia, kulturoznawstwo, antropologia,
informatyka społeczna, gospodarka, demografia, filozofia, historia, politologia, psychologia,
pedagogika, informatyka (UX, big data) – najczęściej w jednym egzemplarzu. Zbiory uzupełniane są
również o zakup literatury do tzw. przedmiotów zleconych, prowadzonych przez pracowników
Wydziału oraz studiów podyplomowych i kursów pedagogicznych.
3. Udostępnianie zbiorów:
- książka, którą Biblioteka posiada w jednym egzemplarzu (świadczą o tym sygnatury na karcie
katalogowej), jest dostępna wyłącznie na miejscu w Czytelni;
- książka, którą Biblioteka posiada w dwóch lub więcej egzemplarzach może być wypożyczona
pracownikom naukowym Wydziału na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc (w szczególnych
przypadkach należy termin zwrotu uzgadniać z Bibliotekarzem);
- jeśli na książkę, którą wypożyczył pracownik jest zapotrzebowanie ze strony studentów, pracownik
jest zobowiązany do zwrotu książki w okresie tygodnia od przekazania informacji przez
pracownika Biblioteki;
- do skopiowania udostępnia się studentom materiały nie zastrzeżone zakazem kopiowania przez
Wydawcę, pod zastaw ważnej legitymacji studenckiej, na czas uzgodniony z Bibliotekarzem;
- nie udostępnia się do kopiowania pozycji wartościowych, takich jak: encyklopedie, słowniki,
leksykony oraz egzemplarzy bardzo zniszczonych;
- za zniszczenia wynikłe podczas kopiowania odpowiada czytelnik, ponosząc odpowiednie
konsekwencje, zgodne z Regulaminem BG i Biblioteki WH, tzn. odkupienie książki, zwrot
kosztów naprawy, np. okładki;
- czasopisma dostępne są wyłącznie na miejscu, w Czytelni.
4. Uprawnieni do korzystania są:
- studenci Wydziału Humanistycznego (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych),
- uczestnicy kursów pedagogicznych organizowanych przez WH (zarówno AGH jak i innych
Uczelni),
- studenci wszystkich wydziałów AGH, którzy zaliczają przedmiot humanistyczny,
pracownicy WH na zasadach wymienionych w pkt. 3,
uczestnicy studiów podyplomowych prowadzonych przez WH
pracownicy innych wydziałów AGH i innych uczelni wyłącznie na miejscu,
W celu sprawnego funkcjonowania biblioteki, czytelnik zobowiązany jest podporządkować się
innym zaleceniom Bibliotekarza, wynikłym z nieprzewidzianej sytuacji, a zgodnych z
Regulaminem Biblioteki.
Przekroczenie ustalonego terminu zwrotu może spowodować ograniczenie lub zawieszenie
czytelnikaw prawach korzystania z Biblioteki WH.
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