
Załącznik 

do Uchwały nr 816 

Senatu Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

 

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO 

UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU 
 

 

§ 1 

System biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu w Białymstoku działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365   

z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, 

2) ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.), 

3) Statutu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2006 r. (z późn. zm.), zwanego dalej 

Statutem. 

§ 2 

System biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu w Białymstoku, zwany dalej systemem 

tworzą: 

1) biblioteka główna - Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia,  

2) biblioteki wchodzące w skład jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, zwane dalej 

bibliotekami systemu. 

§ 3 

1. Podstawowym celem systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu w Białymstoku 

jest zaspokojenie potrzeb społeczności uniwersyteckiej poprzez zapewnienie jej dostępu 

do zbiorów oraz informacji naukowej, materiałów bibliotecznych i zasobów 

informacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz 

zawierających wyniki badań naukowych. 

2. Szczególne zasady funkcjonowania systemu biblioteczno-informatycznego określa 

niniejszy Regulamin. 

§ 4  

1. Do zadań bibliotek systemu należy w szczególności: 

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie piśmiennictwa polskiego 

i zagranicznego oraz innych materiałów bibliotecznych i zasobów informacyjnych     

w zakresie odpowiadającym potrzebom Uniwersytetu, 

2) bezpośrednia działalność informacyjna, 

3) bezpośrednie poradnictwo i opieka nad studentami korzystającymi ze zbiorów, 

4) współpraca z bibliotekami oraz innymi instytucjami naukowymi i kulturalnymi w 

kraju i za granicą. 

2. Do zadań Biblioteki Uniwersyteckiej należy ponadto: 

1) prowadzenie działalności edukacyjnej w formie: 

a) przysposobienia bibliotecznego dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku, 

b) współdziałania w prowadzeniu zajęć objętych programami studiów, 

2) działalność naukowa w zakresie bibliotekoznawstwa, informacji naukowej i nauki o 

książce oraz prace bibliograficzne, dokumentacyjne i edytorskie, 

3) rejestrowanie publikacji naukowych i popularno-naukowych pracowników 

Uniwersytetu w Białymstoku, 

4) opieka merytoryczna i koordynowanie działalności bibliotek systemu w zakresie 

polityki gromadzenia, opracowania, udostępniania i konserwacji zbiorów, metod i 

technik pracy bibliotecznej oraz działalności informacyjnej, 



5) szkolenie i poradnictwo metodyczne dla pracowników bibliotek systemu,  

6) prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych. 

 

§ 5 

Nadzór nad działalnością  systemu biblioteczno-informacyjnego sprawuje Rektor lub 

wyznaczony przez Rektora Prorektor. 

 

§ 6 

1. W ramach Biblioteki Uniwersyteckiej  można tworzyć następujące jednostki 

organizacyjne: 

1) oddział  

2) sekcja (samodzielna lub wewnątrzoddziałowa) 

3) pracownia 

4) samodzielne  stanowisko 

2. Wewnętrzne jednostki organizacyjne Biblioteki Uniwersyteckiej tworzy się, jeżeli zostały 

spełnione następujące 

przesłanki : 

1) wydzielenie zakresu zadań jest merytorycznie zasadne, 

2) realizacja tych zadań wymaga wydzielenia organizacyjnego grupy pracowników (lub 

pracownika ). 

3. Podstawową jednostką organizacyjną Biblioteki Uniwersyteckiej  jest oddział. 

4. W ramach oddziału lub poza nim mogą być tworzone sekcje, pracownie lub samodzielne 

stanowiska pracy. 

5. Oddział można utworzyć, gdy w jego składzie osobowym będzie co najmniej 5 

pracowników, sekcje- przy zatrudnieniu minimum 3 pracowników, pracownie- przy 

zatrudnieniu minimum 3 pracowników. 

6. Wewnętrzne jednostki organizacyjne Biblioteki Uniwersyteckiej tworzy, przekształca i 

likwiduje  Senat na wniosek lub za zgodą  Rady Bibliotecznej. 

7. W celu realizacji ściśle określonych zadań, wykraczających poza zakres działania jednego 

oddziału, mogą być powoływane zespoły miedzyoddziałowe. Zespół powołuje Dyrektor 

Biblioteki po zaopiniowaniu przez Radę Biblioteczną programu jego działania i składu 

osobowego. 

 

§ 7 

Biblioteki systemu tworzy, przekształca i likwiduje Senat na wniosek lub za zgodą Rady 

jednostki organizacyjnej, w której funkcjonuje Biblioteka, po zasięgnięciu opinii Dyrektora 

Biblioteki Uniwersyteckiej i Rady Bibliotecznej.  

 

§ 8 

1. Biblioteki systemu mogą posiadać własne regulaminy wewnętrzne opracowane w oparciu 

o Regulamin Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku obowiązujący użytkowników. 

2. Regulaminy wewnętrzne, opracowane przez Kierowników bibliotek systemu, 

zatwierdzają   Kierownicy jednostek organizacyjnych, w których działają biblioteki. 

§ 9 

1. Rada Biblioteczna jest organem opiniodawczym Rektora.  

2. Skład i kompetencje Rady Bibliotecznej oraz tryb jej powoływania określa Statut. 

3. Rada Biblioteczna powołuje Komisję Wyborczą Biblioteki Uniwersyteckiej (zgodnie         

z § 6 ust. 8 Ordynacji Wyborczej Uniwersytetu w Białymstoku) oraz wybiera Komisję 

Oceniającą ( zgodnie z § 59 ust. 3 Statutu).  



§ 10 

1. Dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej może być osoba posiadająca uprawnienia do 

zajmowania stanowisk wymienionych w art.113 Ustawy.  

2. Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej zatrudnia Rektor, po zasięgnięciu opinii Rady 

Bibliotecznej i Senatu.  

3. Zastępcę Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej zatrudnia Rektor na wniosek Dyrektora, 

zaopiniowany przez Radę Biblioteczną. 

4. Dyrektor Biblioteki uczestniczy w posiedzeniach Senatu Uniwersytetu w Białymstoku  z 

głosem doradczym. 

5. Kompetencje Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w odniesieniu do systemu 

biblioteczno-informacyjnego określa  Statut Uniwersytetu w Białymstoku. 

6. Zakres obowiązków Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej określa Rektor. 

7. Kierowników wewnętrznych jednostek organizacyjnych Biblioteki Uniwersyteckiej 

zatrudnia Rektor na wniosek Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.  

 

§ 11 

1. Kierownika biblioteki jednostki organizacyjnej Uniwersytetu zatrudnia Rektor na wniosek 

Kierownika jednostki,  po zasięgnięciu opinii  Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej. 

2. Bezpośrednim przełożonym Kierownika biblioteki systemu jest Kierownik jednostki 

organizacyjnej Uniwersytetu w Białymstoku, w której funkcjonuje biblioteka. 

3. Kierownik biblioteki systemu organizuje działalność biblioteki i odpowiada za jej 

prawidłowe funkcjonowanie. 

4. Zakres obowiązków Kierownika biblioteki systemu określa Kierownik jednostki, w której 

funkcjonuje biblioteka .  

 

§ 12 

1. W bibliotekach systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu w Białymstoku 

zatrudnieni są pracownicy różnych grup i specjalności zgodnie z potrzebami tych 

bibliotek i obowiązującymi przepisami. 

2. Umowę o pracę z pracownikami Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliotek systemu zawiera 

Rektor na wniosek odpowiednio Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej lub Kierownika 

jednostki organizacyjnej Uczelni.  

3. Wymiar czasu pracy pracowników systemu biblioteczno-informacyjnego określa 

Regulamin pracy Uniwersytetu w Białymstoku. 

 

§ 13 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 2009 r. 

 

 

 


