
UNIWERSYTET EUROPEJSKI VIADRINA WE FRANKFURCIE NAD ODRĄ
ARCHIWUM KARLA DEDECIUSA

ZGŁOSZENIE UŻYTKOWNIKA ZASOBU ARCHIWALNEGO

                                        
nazwisko imię tytuł akademicki zawód

                    
data urodzenia narodowość

adres (służbowy  / prywatny ) adres jak dotychczas  (nie uzupełniać poniższych wierszy)

                              
ulica kod pocztowy / miejsce zamieszkania za granicą:

państwo, kraj związkowy / region

                    
telefon / fax e-mail

          
ew. adres podczas pobytu w Archiwum Karla Dedeciusa

Proszę o udostępnienie następujących materiałów:
 zasobów biblioteki (i Centrum Dokumentacji)
 rękopisów (autor, zbiór,dziedzina,)
 obrazów (artysta/fotograf/dziedzina)
 według załączonego zestawienia

Temat pracy:           

Rodzaj pracy: artykuł / wystawa / praca dyplomowa / dysertacja / edycja dzieł / habilitacja / praca domowa / informacja /
praca magisterska / zainteresowanie osobiste / przygotowanie do egzaminu / referat / audycja radiowa lub telewizyjna /
samodzielna publikacja / praca seminaryjna / wykład / praca kwalifikacyjna / inne (właściwe podkreślić)

w / na           u:           
instytucja/ szkoła wyższa/ jednostka delegująca promotor/ opiekun

Podczas korzystania ze zbiorów archiwalnych zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Biblioteki
Uniwersyteckiej we Frankfurcie nad Odrą oraz Regulaminu Specjalnego Archiwum Karla Dedeciusa.
Zobowiązuję się w szczególności nie powielać i nie rozpowszechniać a także nie zlecać powielania lub
rozpowszechniania materiałów nie opublikowanych ( również sporządzonych kopii lub zdjęć) w całości, we
fragmentach lub w formie cytatu, w druku lub w formie obrazu, na elektronicznych nośnikach danych lub w sieciach
danych bez zgody Archiwum Karla Dedeciusa. Zobowiązuję się również do przestrzegania praw autorskich i
osobowych podczas opracowywania materiałów archiwalnych. Oprócz tego zobowiązuję się każdorazowo przed
wykorzystaniem materiałów chronionych prawami autorskimi i osobowymi (przed przystąpieniem do przedruku
częściowego, całkowitego, odtworzenia, a w przypadku tekstów nie opublikowanych również każdego rodzaju cytatu)
zwrócić się o zezwolenie do posiadacza praw autorskich (ewentualnie praw osobowych) oraz przedłożyć zezwolenie
Archiwum Karla Dedeciusa wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na publikację. Ponoszę odpowiedzialność w
przypadku nie przestrzegania postanowień prawnych.
Wyrażam zgodę na udostępnienie użytkownikom o podobnych zainteresowaniach badawczych celem konsultacji nazwiska,
imienia, adres(ów) jak również tematu i rodzaju pracy badawaczej, jeżeli uzasadnią oni potrzebę i będą gotowi do udzielenia
strony zgody ze swojej.  tak  nie

          
miejscowość / data podpis

Potwierdzam, że otrzymałem jeden egzemplarz regulaminu archiwum Karla Dedecjusza.

          
miejscowość / data podpis

Numer użytkownika:           

Uwagi:           Adnotacje          . Opracował:           


