
PROCEDIMENT PER A LA REPRODUCCIÓ DE FONS HISTÒRICS DEL
SERVEI D'INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA AMB FINS D'INVESTIGACIÓ.

=====================================================
=======

PRIMER: Sol.licitud mitjançant petició adreçada al Rector.

SEGON: Informe de la UIB, que determinarà:

* Viabilitat de la reproducció considerant l'estat del fons demanat.

Si l'informe determina que la reproducció és possible sense
deteriorament greu del fons, la UIB farà una proposta de taxes a pagar per
la persona sol.licitant, que inclouran:

Taxes que s'aplicaran segons el barem general, depenent del
nombre de pàgines reproduïdes, fotografies, microfilms, etc.

TERCER: Una vegada determinat això, es procedirà a la signatura del
compromís el model del qual s'hi acompanya.

*     *     *     *     *     *     *

APROVAT EN JUNTA DE GOVERN EL 30 DE JULIOL DE 1986.

*     *     *     *     *     *     *



Sr./Sra. .....................................................................................
(circumstàncies personals)

veí:veïna d ........................................................... , amb DNI núm.
........................................

DEMANA: la reproducció del document anomenat
......................................................

...................................................................., autor/a

........................................................................

dipositat a la Biblioteca de la Universitat de València, exclusivament per a
fins d'investigació i consulta, per a la qual cosa se sotmet expressament a
les CONDICIONS següents:

PRIMERA: La persona sol.licitant es compromet a no utilitzar per a fins
comercials els documents repruduïts, ben entés que si la publicació del
treball d'investigació necessita de la reproducció d'un document (imatges
d'un text, etc.), haurà de citar-ne expressament la procedència.

SEGONA: En cas d'incompliment de les condicions establertes més amunt,
la Universitat podrà reclamar contra la persona sol.licitant, bé que retire del
mercat el llibre publicat, bé que complesca les condicions tant de tràmit
com econòmiques establertes per aquesta Universitat per a la sol.licitud de
publicació, a elecció d'aquesta Universitat, independentment de la taxació
de danys i perjudicis ocasionats en cada cas.

TERCERA: La persona sol.licitant se sotmet als tribunals i jutjats de
València, amb renúncia expressa al fur que li pogués correspondre, i seran a
càrrec seu totes les despeses que ocasione la reclamació de compliment.






