\.!1

I ugi ell o ń s ki
Wydziuł Zarządzunia i Komunikucji Społecznej
Biblioteku Wydziałowa
(}niw er sytet

W

Kraków'

1'

paŹdzierntka2}}9 r.

Pracownicy Wydziału
Zaruądzania i Komunikacj i Społecznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, Że zgodnie
Narodowego

z dnia 5 listopada

z

Rozporządzeniem Ministra Kultury

1999 r. (Dz.U. nr 93 poz. 1077)

i

Dziędzictwa

w sprawie zasad ewidencji

matęriałów bibliotecznych, bezwzględnie kaŻdy wpływ książki musi byó zaewidencjonowany w
księdze inwentarzowej Biblioteki Wydziałowej.

Dotyczy to wszystkich ksiązek zakupionych ze środków publicznych, tzn. w ramach nie

tylko działalnościdydaktycznej alę równiez badań własnych, działalnościstatutowej czy
róznorodnych programów badawczych krajowych

t

zagranicznych,

w tym z

funduszy

europejskich.

W załączeniu przesyłanr informację, dotyczącązasad zakupów oraz ewidencjonowania
ksiązek w ramach Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Z powaŻaniem
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Informacj a dotycząc a zasad zakupów

oraz ewidencjonowania książek
w ramach Wydziału ZarząrJzania i Komunikacji Społecznej

Książki, czasopisma

i

inrre wydawnictwa polskie oraz zagraniczne zakupione

na konto

finansowych przekazanych

Uniwersy'tetu Jagiellońskiego

w

ze środków

ramach działalności

dydaktycznej, badań własnych, działalnościstatutowej czy rożnorodnych programów badawczych są

i

własnościąUniwersytetu Jagiellońskiego

podlegają procedurom finansowo-księgowym. Mając na

uwadze powyzsze należy pamiętaó ze:

o

Faktury za zakupione wydawnictwa polskie i zagraniczne mLlSZą byó wystawione na:

Uniwersytet Jagielloński' 31-007 Kraków, ul. Gołębia 24' NIP 675-000-Ż2-36.

o

Zakupów można dokon}rvać przez Sekcję Gromadzenia Zbiorow Bibliotęki Wydziałowej

WZiKS

.

(p. mgr Joanna

Maj

- tel. 664 55 16).

lnd}.widualne zakupy mogą być dokorryrvane wyłącznie po wcześniejszym poinfonnowaniu o
zamiarze zakupu Biblioteki Wydziałowej i uzgodnieniu trybu zakupu.

.

Zakupione ksiązl<i sąrozliczane

i opracowywane przez Bibliotekę Wydziałową WZIKS UJ,

dlatego też książki wraz z fakturą naleŻy dostarczyć do Biblioteki.

.

Po opracowanir'r ksiązek w systemie bibliotecznym UJ

-

VTLS/Ą/IRTUA otaz w bazie

NUKAT* w Warszawie mogą być one wypoŻyczone maksymalnie na okres prowadzenla
badań, trwania grantu' programu badawczego, itp'

o

Czytelnik jest zobowiązany do zwrotu książek do Biblioteki Wydziałowej po za|<ończeniu
grantu lub programu badawczego.

o

Czas opracowania ksiązek (w tyrn wydawnictw zagranicznyclr' rzadkich i specjalistycznych,
których dotychczas nie było w systemie VTLS/VIRTUA oraz w

w

tygodnia do jednego miesiąca
zeu nętrznyln

*

związktl

z

NUKAT* moze

Wynosió od

obowiązującymi bibliotekę procedurami

i.

Narodowy Univ,ersalny Katalog Centralny NU KA

T

- to katalog centruLny polskich bibLiotek naukonych i akadetnickich

t\y0rz0ny metodą wspólkotologoll, ania.0znacza to, że każdy opis dokunenlu jeSt tlĄ,0rzony tylko raz u, bązie NUKAT i

lcapiołany do katologów lokaLnych.
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NUKA T

ttczestniczy panad 900 bibliotekarzy z 58 bibliotek.

Ząwortośćkatalogu NI]KA7' stanoy,ttl rekordy bibliograficzne oraz rekardy karloteki hasel y,zorcalt,ych' 0prócz rekordólt
wprowadzanych na bieżąco
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