Електронна доставка документів
П'ятниця, 11 грудня 2015, 10:50

ЕЛЕКТРОННА ДОСТАВКА ДОКУМЕНТІВ
Шановні читачі! Ви маєте можливість скористатися новою послугою бібліотеки ПУЕТ - Ел
ектронна доставка документів
.

Електронна доставка документів (ЕДД) – безкоштовна сервісна послуга, що дає
можливість замовити електронну копію друкованих видань із фондів бібліотеки і
отримати її за допомогою мережних технологій. Правила користування ЕДД
встановлюються Інструкцією про ЕДД бібліотеки.

Витяг з "Інструкція про електронну доставку документів бібліотеки":

5. Права та обов’язки користувачів ЕДД бібліотеки

5.1. Користувачі ЕДД бібліотеки ПУЕТ мають право отримати електронні копії
фрагментів з тих видань, які наявні у фонді бібліотеки і права на які належать
університету.
5.2. Копіювання документів в повному обсязі не виконуються.
5.3. Максимальний обсяг замовлення: для книг - 10 сторінок (фрагмент одного видання),
для статті - не більше 20% її обсягу.
5.4. Повні електронні копії документів користувачі можуть отримати у випадку коли їх
створення не порушує авторських прав відповідно Закону України «Про авторські і
суміжні права». Стаття 10 цього Закону визначає об’єкти, які не охороняються
авторським правом, а саме:
- повідомлення про новини, поточні події;
- твори народної творчості (фольклор);
- офіційні документи видані органами державної влади.
5.5. Не приймаються замовлення на копіювання фрагментів видань, що перевищують
друкований формат А4.
5.6. Відповідно до статті 22-23 Закону України «Про авторські та суміжні права»,
електронні копії, одержані з бібліотеки ПУЕТ, дозволяється використовувати лише для
наукових і освітніх цілей.
5.7. Забороняється тиражувати отримані електронні копії, передавати на будь-якій
основі іншим особам і організаціям.
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5.8. Відповідальність за несанкціоноване використання отриманих від бібліотеки
електронних копій документів, відповідно до діючого законодавства, несе користувач.
5.9. ЕДД є безплатною послугою.
5.10. Користувач має право звертатися з пропозиціями, зауваженнями щодо виконання
робіт з ЕДД.
5.11. Щоб скористатися послугами ЕДД, користувачі повинні заповнити та надіслати
замовлення на e-mail бібліотеки: biblonnl@puet.edu.ua. Зразок замовлення розміщується
на сайті бібліотеки.
5.12. Користувачі, які не дотримуються правил роботи, що визначені цим документом,
можуть бути позбавлені права користуватися послугами з ЕДД.

Бланк-замовлення
Бланк-замовлення заповнюється чітко, розбірливо, без скорочень, мовою оригіналу
документа. (Замовлення, у яких відсутні відомості, необхідні для виконання запиту, не
виконуються).

{chronoforms}Edd_form{/chronoforms}

5. Права та обов’язки користувачів ЕДД бібліотеки

5.1. Користувачі ЕДД бібліотеки ПУЕТ мають право отримати електронні копії
фрагментів з тих видань, які наявні у фонді
бібліотеки і права на які належать
університету.
5.2. Копіювання документів в повному обсязі не виконуються.
5.3. Максимальний обсяг замовлення: для книг - 10 сторінок (фрагмент одного видання), для
статті - не більше 20% її обсягу.
5.4. Повні електронні копії документів користувачі можуть отримати у випадку коли їх створення не
порушує авторських прав відповідно Закону України «Про авторські і суміжні права». Стаття 10
цього Закону визначає об’єкти, які не охороняються авторським правом, а саме:
§ повідомлення про новини, поточні події;
§ твори народної творчості (фольклор);
§ офіційні документи видані органами державної влади.
5.5. Не приймаються замовлення на копіювання фрагментів видань, що перевищують друкований
формат А4.
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5.6. Відповідно до статті 22-23 Закону України «Про авторські та суміжні права», електронні копії,
одержані з бібліотеки ПУЕТ, дозволяється використовувати лише для наукових і освітніх цілей.
5.7. Забороняється тиражувати отримані електронні копії, передавати на будь-якій основі іншим
особам і організаціям.
5.8. Відповідальність за несанкціоноване використання отриманих від бібліотеки електронних
копій документів, відповідно до діючого законодавства, несе користувач.

5.9. ЕДД є безплатною послугою.

5.10. Користувач має право звертатися з пропозиціями, зауваженнями щодо виконання
робіт з ЕДД.

5.11. Щоб скористатися послугами ЕДД, користувачі повинні заповнити та надіслати
замовлення на e-mail бібліотеки: library 2@ uccu . org . ua . Зразок замовлення
розміщується на сайті бібліотеки.

5.12. Користувачі, які не дотримуються правил роботи, що визначені цим документом,
можуть бути позбавлені права користуватися послугами з ЕДД.
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