Zarządzenie Nr R–25/2010
Rektora Politechniki Lubelskiej
z dnia 11 maja 2010 r.

w sprawie rejestrowania w katalogu Biblioteki Politechniki Lubelskiej
wydawnictw zakupionych przez jednostki Politechniki Lubelskiej

Na podstawie art. 88 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) i § 68 ust. 1 Statutu
Politechniki Lubelskiej z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1.
Wszystkie wydawnictwa, w tym książki, czasopisma, broszury
i wydawnictwa elektroniczne, zakupione przez jednostki Uczelni lub
indywidualnie przez pracowników ze środków przeznaczonych na badania
własne, statutowe lub projekty badawcze oraz wydawnictwa otrzymane
w ramach opłaty wniesionej przez Politechnikę Lubelską za udział
w konferencji, zjeździe, sympozjum stanowią własność Politechniki Lubelskiej
i powinny funkcjonować w systemie biblioteczno-informacyjnym Uczelni.
§ 2.
Wydawnictwa, o których mowa w § 1, z wyłączeniem czasopism, będą
zapisywane w odrębnym inwentarzu ewidencji uproszczonej Biblioteki
Politechniki Lubelskiej, oznaczane sygnaturą i kodem kreskowym oraz
rejestrowane w katalogu bibliotecznym.
§ 3.
Wydawnictwa, o których mowa w § 1, mogą być przechowywane
w pomieszczeniach jednostek Uczelni i pozostawać w gestii tych jednostek
do czasu ich wykorzystania, a następnie powinny być przekazane
do Biblioteki Politechniki Lubelskiej. O czasie wykorzystywania decyduje
przechowujący.

§ 4.
Odpowiedzialność materialną za stan fizyczny wydawnictw ponosi
przechowujący.
§ 5.
Zakupione wydawnictwa, z wyłączeniem czasopism, wraz z fakturą będą
dostarczane do Biblioteki Politechniki Lubelskiej. Biblioteka na fakturze
potwierdza rejestrację w katalogu bibliotecznym.
§ 6.
Czasopisma kupowane przez jednostki Uczelni będą rejestrowane
w katalogu bibliotecznym na podstawie faktur w trybie rocznym.
§ 7.
Kwestura zrealizuje zapłatę za wydawnictwa, o których mowa w § 1,
na podstawie faktury z opisem źródła finansowania jednostki kupującej oraz
pieczątką Biblioteki potwierdzającą rejestrację w katalogu bibliotecznym.
§ 8.
Nadzór nad wykonaniem postanowień niniejszego zarządzenia powierza
się dyrektorom instytutów, kierownikom katedr, Kwestorowi i Dyrektorowi
Biblioteki Politechniki Lubelskiej.
§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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