
   
 
 

Regulamin korzystania z Internetu i zasobów cyfrowych 
w siedzibie Biblioteki Narodowej 

 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Biblioteka Narodowa umożliwia czytelnikom (zwanym w dalszej części niniejszego 

Regulaminu "Użytkownikami”) dostęp do Internetu, baz danych oraz Cyfrowej 
Biblioteki Narodowej Polona na swoim terenie za pośrednictwem: 

a) terminali komputerowych Biblioteki Narodowej, 
b) urządzeń mobilnych posiadanych przez czytelników podłączonych do Internetu 

za pośrednictwem sieci bezprzewodowej. 
2. Dostęp do Internetu, baz danych oraz zasobów Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona 

jest bezpłatny. 
3. Do korzystania z  Internetu, baz danych oraz zasobów Cyfrowej Biblioteki Narodowej 

Polona na terenie Biblioteki Narodowej uprawnia login, będący nazwiskiem i 
imieniem oraz hasło stanowiące numer karty bibliotecznej. 

4. Pełna lista dostępnych baz danych znajduje się w załączniku do Regulaminu. 
 
 

§ 2 
Korzystanie z baz danych i Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona 

 
1. Czytelnicy korzystający z baz danych mają prawo do:   

a) przeszukiwania i wyświetlania cyfrowych egzemplarzy utworów, 
b) pobierania na własny użytek osobisty pojedynczych cyfrowych egzemplarzy 

(kopii) utworów. Szczegółowe zasady określają poszczególne licencje i 
warunki korzystania, 

c) drukowania wybranego utworu na własny użytek osobisty. Wydruk można 
wykonać wyłącznie na wskazanych stanowiskach w Informatorium. Opłata za 
wydruk pobierana jest według cennika usług reprograficznych, 

d) wykorzystywania tekstów z baz danych na własny użytek osobisty. 
2. Użytkowników baz danych w Bibliotece Narodowej zobowiązuje się do 

przestrzegania regulaminów korzystania z poszczególnych baz danych. 
3. Wykorzystywanie przez czytelnika kopii fragmentów baz danych stanowiących 

cyfrowe egzemplarze utworów już rozpowszechnionych, w zakresie wykraczającym 
poza własny użytek osobisty, jest dozwolone jedynie za zgodą twórcy lub innego 
podmiotu uprawnionego do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do 
utworu. 

4. Czytelnicy korzystający z zasobów Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona mają 
prawo do: 

a) przeszukiwania i wyświetlania utworów, 
b) pobierania na własny użytek osobisty kopii oraz drukowania utworów z 

zastrzeżeniem ust. 5. 
5. Wykonywanie kopii zbiorów stanowiących cyfrowe egzemplarze utworów już 

rozpowszechnionych, do których autorskie prawa majątkowe nie wygasły, dozwolone 
jest w zakresie własnego użytku osobistego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 
631, z późn. zm.). Wykonywanie kopii zbiorów stanowiących cyfrowe egzemplarze 



utworów już rozpowszechnionych, do których autorskie prawa majątkowe nie 
wygasły, w zakresie wykraczającym poza własny użytek osobisty, jest dozwolone 
jedynie po przedstawieniu zgody twórcy lub innego podmiotu uprawnionego do 
rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do utworu. 

 
 

§ 3 
Obowiązki czytelnika 

 
1. Czytelnik korzystający z Internetu, baz danych oraz zasobów Cyfrowej Biblioteki 

Narodowej Polona jest zobowiązany do:  
a) przestrzegania przepisów prawa, 
b) nierozpowszechniania nielegalnych treści, 
c) uwierzytelnienia dostępu za pomocą loginu i hasła, 
d) wylogowania się po zakończeniu korzystania z sieci. 

2. Czytelnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje dostęp 
do Internetu,  baz danych oraz zasobów Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona – w 
szczególności za treść i zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem 
odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.  

3. Czytelnik jest zobowiązany do niewykonywania żadnych czynności naruszających 
prawa osób trzecich lub mogących wpłynąć niekorzystnie na działanie urządzeń 
dostępowych albo urządzeń innych Czytelników. W szczególności zabronione są:  

a) umyślne powodowanie przeciążenia sieci i usług, 
b) wszelka transmisja danych zawierających szkodliwy kod, 
c) transmisja pakietów IP z fałszywym adresem nadawcy, 
d) próby nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących 

w posiadaniu innych użytkowników sieci Internet, 
e) wysyłanie spamu (mass mailing), wirusów komputerowych lub innego 

oprogramowania, które może uszkodzić sprzęt i oprogramowanie, 
f) próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym, 
g) nieuprawnione udostępnianie oraz pobieranie z sieci materiałów chronionych 

prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.) oraz treści 
pornograficznych, 

h) udostępnianie lub rozpowszechnianie informacji i innych materiałów, jakie 
mogą naruszyć dobra osobiste osób trzecich. 

4. Czytelnik wykonujący samodzielnie kopie fragmentów baz danych odpowiada 
osobiście za przestrzeganie przepisów prawa autorskiego. 

5. Czytelnik ma obowiązek stosować się do wszystkich innych przepisów zawartych w 
oryginalnych tekstach licencji i warunków korzystania dostępnych na stronie 
Biblioteki Narodowej.  

 
 

§ 4 
Postanowienia końcowe 

 
1. Biblioteka Narodowa zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie 

możliwości korzystania z Internetu wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci, a 
w szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych usług 
internetowych lub maksymalnej ilości transmitowanych danych. 

2. Biblioteka Narodowa nie odpowiada za warunki techniczne panujące w sieci radiowej 
oraz opóźnienia w sieci które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z 
komputera Czytelnika w Internecie. 



3. Biblioteka Narodowa nie odpowiada za żadne szkody, jakie może ponieść czytelnik w 
związku z korzystaniem z Internetu, w szczególności za:  

a) utratę danych lub zniszczenie oprogramowania czytelnika,  
b) opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem 

transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie 
– bez względu na przyczynę wskazanych wyżej wydarzeń, 

c) ujawnienia danych przesłanych przez czytelnika za pośrednictwem sieci 
bezprzewodowej. 

4. W przypadku wykrycia naruszenia przez czytelnika postanowień zawartych w 
niniejszym Regulaminie czytelnik może utracić prawo do korzystania ze zbiorów 
Biblioteki zgodnie z postanowieniami rozdziału IX “Regulaminu korzystania z 
Biblioteki Narodowej”.  

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny w formie elektronicznej na stronie Biblioteki 
Narodowej oraz w formie papierowej u dyżurnych bibliotekarzy. Biblioteka 
Narodowa zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym 
czasie. Zmieniony Regulamin zostanie zaktualizowany we wszystkich dostępnych 
postaciach i od tej chwili jest wiążący dla Użytkowników. 



Załącznik do Regulamin korzystania   
z Internetu i zasobów cyfrowych   
w siedzibie Biblioteki Narodowej   

 
 
 
Lista baz danych dostępnych dla Użytkowników Biblioteki Narodowej 
 
Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona 
 
ProQuest   
 Library and Information Science Abstracts (LISA) 
 ProQuest Dissertations & Theses  
 ProQuest Dissertations & Theses - The Humanities and Social Sciences Collection   
 Arts & Humanities Full Text 
 International Index to Performing Arts Full Text 
 MLA International Bibliography (MLA) 
 ARTbibliographies Modern (ABM) 
 Design and Applied Arts Index (DAAI) 
 International Bibliography of Art (IBA) 
 RILM Abstracts of Music Literature 
  
Chadwyck  
 Periodicals Archive Online 
 Early European Books 
 American Film Institute Catalog 
 FIAF Index to Film Periodicals Plus 
 Film Index International 
  
JSTOR   
    
Project MUSE   
   
Brill Book History Online  
   
Oxford Art Online  
   
Brepolis  
 Bibliography of British and Irish History 

Bi.B.Li.Fr.E - La bibliographie des écrivains français 
Brepolis Medieval Bibliographies:  International Medieval Bibliography;   
Bibliographie de Civilisation Médiévale; International Directory of Medievalists 
Encyclopaedic Works: Europa Sacra 
Encyclopaedic Works : Lexikon des Mittelalters 
Encyclopaedic Works: International Encyclopaedia for the Middle Ages 
Bibliographies and Encyclopaedic Works: Revue d'histoire ecclésiastique - 
bibliographie 
Bibliographies and Encyclopaedic Works: Dictionnaire d'histoire et de géographie 
ecclésiastiques 

 
 
  
 
 



 
 
  
De Gruyter  

Bibliotheca Teubneriana Latina (BTL) Online   
Thesaurus Linguae Latinae (TLL) Online  

  
Archiwum Gazety Wyborczej 
 
Archiwum Rzeczpospolitej 
 
Archiwum Gazety Prawnej  
  
Lex Polonica 
 

 
 


