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Zasady wykonywania skanów materiałów w Czytelni Głównej i Informatorium 

WiMBP w Rzeszowie  

1. Zamówieniu podlegają pojedyncze rozdziały z książek czy artykuły z czasopism. 

Usługa skanowania ma ograniczenie: 

• w zakresie jednej publikacji można uzyskać maksymalnie 40 stron (ok. 20 skanów) – 

ilość stron nie może przekroczyć 20 % całości książki lub czasopisma, 

Objętość 40 stron nie obejmuje spisów treści i indeksów, których kopie można zamówić 

jako pomoc w identyfikacji właściwych treści do kopiowania. 

2. Zamówienia są realizowane na materiały znajdujące się fizycznie w zbiorach Biblioteki przy 

ul. Sokoła 13, które nie są dostępne online w wersji elektronicznej. 

3. Przy składaniu zamówień prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz kompletu 

danych bibliograficznych: 

Dane bibliograficzne dla zamawianego artykułu z czasopisma: 

• tytuł czasopisma/gazety, 

• rok, tom, nr, 

• autor artykułu, 

• tytuł artykułu, 

• strony. 

Dane bibliograficzne dla zamawianego fragmentu z książki: 

• tytuł książki, 

• autor książki, 

• rok wydania, 

• strony, 

• sygnatura książki. 

4. Skanowaniu nie podlegają: 

a. materiały wydane przed 1950 r., 

b. zbiory specjalne, 

c. materiały znajdujące się w złym stanie, 

d. publikacje zawierające wyraźne zastrzeżenie niepozwalające na kopiowanie całości 

lub części.    

5. Osoby zamieszkujące Rzeszów bądź okolice zapraszamy do korzystania ze zbiorów na 

miejscu w Czytelni Głównej lub Informatorium (ul. Sokoła 13). 

6. Zamówienia należy przesyłać drogą e-mail na 

adres: czytelnia@wimbp.rzeszow.pl lub infbib@wimbp.rzeszow.pl 

7. Czas realizacji usługi jest uzależniony od liczby zamówień. 

8. W szczególnych przypadkach decyzję o wykonaniu usługi podejmie Dyrektor Biblioteki lub 

osoba przez niego upoważniona. 

9. Biblioteka nie udziela zezwoleń na publikację oraz nie odpowiada za dalsze wykorzystanie 

materiałów reprodukowanych ze swoich zbiorów, a podlegających ochronie Ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 ze. 

zm.) zwanej dalej ,,Ustawą’’ 

10. Z zeskanowanych materiałów można korzystać w ramach dozwolonego użytku osobistego (art. 

23 ust.) oraz dydaktycznego (art. 27 i 27¹ Ustawy). 

11. Biblioteka nie bierze odpowiedzialności za naruszenia prawa autorskiego dokonane przez 

osobę składającą zamówienie.  
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