Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
………2./2012……....

Regulamin korzystania ze zbiorów
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. A. Bederskiego w
Wysokiej

§1 PRWAO KORZYSTAIA
1. Z księgozbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy mieszkańcy miasta i

gminy.
2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne .Warunkiem do korzystania
ze zbiorów jest rejestracja.
3. Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany:
a. okazać dowód osobisty lub ważną legitymację szkolną,
b. wypełnić kartę zapisu „Zobowiązanie zawierającą oświadczenie o
wyrażeniu zgody na wykorzystanie przez bibliotekę danych
osobowych w celach statystycznych oraz sprawach związanych ze
zwrotem wypożyczonych książek”
c. zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu
4. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają podpisują zobowiązanie
rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu jest dowód osobisty
jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.
5. Czytelnik jest zobowiązany informować o zmianie swego miejsca
zamieszkania, miejsca pracy, szkoły lub uczelni.
6. Czytelnik przychodzący do Wypożyczalni zostawia wierzchnie okrycie,

torbę lub teczkę w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
7. W czasie, gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on
korzystać z materiałów bibliotecznych.
8. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i
napojów oraz, korzystania z telefonów komórkowych.

§2 WYPOŻYCZAIE
1. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres nie dłuższy niż
miesiąc.
2. Biblioteka może przesunąć terminy zwrotu wypożyczonych książek,
jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony czytelników
3. Biblioteka może skrócić okres wypożyczenia książek określony w §2
pkt1, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. lektury)
4. Na prośbę czytelnika Biblioteka może zarezerwować książki aktualnie
wypożyczone przez innych Czytelników.
5. Wybrane książki Czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza, jemu
też zwraca wypożyczone książki.
6. Bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze lektury,
korzystaniu z katalogów i wydawnictw informacyjnych.
7. Czytelnikom chorym i niepełnosprawnym materiały biblioteczne mogą
być dostarczane do domu.
8. Czytelnik może wypożyczać książki dla innej osoby tylko za jej
pisemnym lub telefonicznym upoważnieniem

§3 POSZAOWAIE I ZABEZPIECZEIE KSIĄŻEK

1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych materiałów
bibliotecznych, chronić je przed zniszczeniem i zagubieniem. Powinien
też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone

uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki Czytelnik jest
zobowiązany do zakupienia tej samej książki. Jeśli nie jest to możliwe, po
uzgodnieniu z bibliotekarzem, może zakupić inną książkę potrzebną
Bibliotece lub zapłacić ekwiwalent w wysokości aktualnej wartości
rynkowej książki. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania przez
czytelnika Biblioteka wystawia pokwitowanie.
3. Bibliotekarz może odmówić wypożyczenia pozycji uznanej za
szczególnie wartościowe bez podania przyczyny.
4. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu.

§4 PRZETRZYMYWAIE KSIĄŻEK
1. Za przetrzymanie książek ponad termin ustalony w §2 pkt1 Biblioteka
pobiera opłaty w kwocie 1 zł. od 1 woluminu za każdy rozpoczynający się
tydzień po terminie zwrotu, z zastrzeżeniem obiektywnych powodów
niedotrzymania terminu (np. choroba Czytelnika).
2. Czytelnik do którego Biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu
książek, pokrywa poniesione przez nią koszty przesyłek pocztowych i
upomnień. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę
odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat ,Biblioteka dochodzi swych
roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
3. Biblioteka zastrzega sobie prawo do publikacji nazwisk osób notorycznie
nie reagujących na monity.

§5 SKARGI I WIOSKI
1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do Książki skarg i wniosków
lub zgłaszać do Dyrektora Ośrodka Upowszechniania Kultury

§6 PRZEPISY KOŃCOWE
1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może
być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe
pozbawiony prawa do korzystania z Wypożyczalni. Decyzję podejmuje
Dyrektor Ośrodka Upowszechniania Kultury.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012. z wyjątkiem
§4 pkt1 ,który obowiązuje od 1 września br.

