
      REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ  

   BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁUPCY  

 

         $ 1. Prawo korzystania 
1.Prawo korzystania ze zbiorów biblioteki mają stali mieszkańcy Słupcy oraz powiatu Słupeckiego. 

2.Osoby nie mające stałego zameldowania na terenie powiatu mają prawo do korzystania ze zbiorów 

po złożeniu kaucji (zwrotnej po całkowitym rozliczeniu się z wypożyczonych książek). Wysokość 

kaucji określi dyrektor biblioteki. 

3.Osoby pełnoletnie przy zapisie zobowiązane są: 

a)okazać dowód osobisty stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania. 

b)zapoznać się z regulaminem wypożyczalni i wypełnić zobowiązanie o jego znajomości i 

przestrzeganiu, potwierdzone własnoręcznym podpisem. 

4.Niepełnoletnich do biblioteki zapisują rodzice lub opiekunowie prawni na podstawie dowodu 

osobistego. Wypełniają kartę zobowiązań i własnoręcznym podpisem stwierdzają znajomość 

regulaminu, przyjmując na siebie odpowiedzialność za wypełnienie zobowiązań w stosunku do 

biblioteki. 

5.Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie adresu. 

           $ 2. Wypożyczanie 

1.Biblioteka prowadzi komputerową rejestrację wypożyczanych i zwracanych książek. 

2.Czytelnik ma prawo wypożyczać z biblioteki 5 woluminów na okres nie dłużej niż 1 miesiąc. 

3.Termin zwrotu książki można przesunąć do 30 dni, po zgłoszeniu się do biblioteki z książką, można 

również termin przesunąć dzwoniąc pod nr telefonu biblioteki (63 275 15 77), o ile nie ma 

zapotrzebowania na te książki ze strony czytelników. 

4.W przypadkach szczególnie uzasadnionych biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem 

terminu ustalonego w ust. 1. 

5.Jeżeli czytelnik potrzebuje książki o charakterze naukowym, której nie ma w księgozbiorze może 

starać się o jej wypożyczenie z innej biblioteki. Z książek wypożyczonych w ramach wypożyczeń 

międzybibliotecznych czytelnik może korzystać tylko na miejscu w bibliotece i ponosi koszty 

związane z jej sprowadzeniem do biblioteki. 

6.Z księgozbioru podręcznego, czasopism oraz książek o charakterze naukowym zastrzeżonych przez 

dyrektora biblioteki, korzystać można tylko na miejscu w bibliotece. 

7.Czytelnik nie posiada prawa wypożyczania innym osobom książek będących własnością biblioteki. 

      $ 3. Opłaty za przetrzymywanie książek 

W przypadku przetrzymywania książek ponad termin określony w $ 2. ust. 1. biblioteka: 

1.Wysyła upomnienia i pobiera za nie opłatę w wysokości zapewniającej zwrot kosztów wysyłki (cena 

druku upomnienia, znaczka pocztowego, pokwitowania zwrotnego). 

2.W razie odesłania książek po terminie, czytelnik zobowiązany jest do zapłacenia kosztów upomnień 

i kosztów doręczenia przesyłki przez pocztę. 

   $ 4. Odszkodowania za zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książek 
1.Czytelnik i bibliotekarz powinien zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem. 

Uszkodzenia powinny być odnotowane na karcie książki. 

2.W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej 

samej książki lub do odkupienia książki ustalonej przez bibliotekarza. 

3.W razie spornego stanowiska czytelnika wobec zwrotu wypożyczonych książek, biblioteka dochodzi 

swych spraw na drodze sądowej. 

         $ 5. Porady i informacje 
1.Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, 

korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp. 

2.W bibliotece można wykonywać odpłatnie odbitki kserograficzne (tylko z materiałów biblioteki) 

maksymalnie do 22 stron (zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pośrednich Dz. 

U. Nr 24 z 1994r.). Cena 1 strony 0,20 zł, tekst dwustronny 0,30 zł. 

                       $ 6. Życzenia i zażalenia czytelników 

Życzenia i zażalenia czytelnik ma prawo wpisywać do „Księgi życzeń i zażaleń”, która znajduje się u 

dyrektora biblioteki. Ze skargami i wnioskami czytelnicy mogą zwracać się do Urzędu Miasta Słupcy. 



  

 

             $ 7. Przypis końcowy 
1.Przy bibliotece działa Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki, które posiada prawo pobierania składek 

od czytelników na swoją działalność. 

2.Czytelnik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być decyzją dyrektora biblioteki 

pozbawiony prawa korzystania z wypożyczeń zbiorów. W tym przypadku przysługuje mu prawo 

odwołania się do Burmistrza Miasta Słupcy. 

3.Niniejszy regulamin obowiązuje od 01 lutego 2002r. 

  


