
Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Dyrektora 

Nr 1/2015 z dnia 23 02.2015 r. 

 

REGULAMIN CZYTELNI 

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

W SOŚNICOWICACH 
 

§ 1 

 

Warunki korzystania z czytelni 

 

1. Z czytelni mogą korzystać wszystkie osoby niezależnie od tego czy są stałymi  

            Czytelnikami Biblioteki. 

2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne. 

3. Czytelnik jest wpisany do ewidencji odwiedzin czytelni. 

4. Dane osobowe gromadzone przez Bibliotekę są przetwarzane wyłącznie do celów  

            statystycznych i podlegają ochronie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

5. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków,  

            używania telefonów komórkowych. 

6. Czytelnik nie może korzystać z czytelni w czasie, gdy w jego domu panuje  

            choroba zakaźna. 

 

§ 2 

 

Zasady udostępniania 

 

1. W czytelni korzystać można z materiałów bibliotecznych znajdujących się w Bibliotece.  

2. Przyniesione ze sobą książki Czytelnik zgłasza u bibliotekarza. 

3. Książek i czasopism nie można wynosić z czytelni bez zgody bibliotekarza. 

4. Jeżeli Czytelnik zamierza w kolejnych dniach korzystać z książki, bibliotekarz może 

            zatrzymać ją w czytelni do dyspozycji Czytelnika. 

5. Przed opuszczeniem czytelni, Czytelnik zwraca bibliotekarzowi wypożyczone zbiory. 

6. Bibliotekarz udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury  

            na interesujący Czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw 

            informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w Bibliotece. 

 

 

§ 3 

 

Poszanowanie zbiorów 

 

1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania materiałów bibliotecznych. 

2. Spostrzeżone braki i uszkodzenia Czytelnik zgłasza bibliotekarzowi. 

3. Czytelnik odpowiada za udostępnione mu materiały biblioteczne i za powstałe  

            z jego winy uszkodzenia. 

4. Za uszkodzone zbiory Czytelnik płaci  odszkodowanie zgodnie z obowiązującym  

            cennikiem opłat. 

 

 

 



§ 4 

 

Skargi i wnioski 

 

1. Skargi i wnioski Czytelnik może wpisać do „Książki skarg i wniosków”  

            lub zgłaszać u Dyrektora. 

§ 5 

 

Przepisy końcowe 

 

1. Korzystający z czytelni zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

2. Nie stosujący się do Regulaminu Czytelnik może być czasowo, a w szczególnie 

            drastycznych przypadkach, na stałe pozbawiony prawa do korzystania z czytelni.  

            Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor. 

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 23 lutego 2015 roku. 


