REGULAMIN CZYTELNI KSIĘGOZBIORU
&1
1. Prawo do bezpłatnego korzystania z Czytelni ma młodzież od lat 15 oraz osoby dorosłe.
2. W Czytelni obowiązuje cisza, nie wolno wnosić i spożywać napojów i artykułów spożywczych
oraz używać telefonów komórkowych.
3. Czytelnik jest zobowiązany do:
- pozostawienia wierzchnich okryć, dużych toreb, teczek, siatek,
- wpisania się do zeszytu odwiedzin,
- pozostawienia u dyżurnego bibliotekarza dokumentu tożsamości.
&2
Dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.133.poz. 883)
&3
1. W czytelni można korzystać z całości zbiorów biblioteki oraz ze zbiorów sprowadzanych
z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
2. Książki udostępnia bibliotekarz. Na prośbę czytelnika Biblioteka sprowadza książki z innych
bibliotek w kraju w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Czytelnik ponosi koszty przesyłki
pocztowej.
3. Książek z Czytelni nie wolno wynosić ani przekazywać innym czytelnikom bez zgody
bibliotekarza.
4. Książki wypożycza się do domu na czas zamknięcia Czytelni po wypełnieniu rewersu.
Decyzja o wypożyczeniu oraz ilości egzemplarzy należy do bibliotekarza.
5. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody
bibliotekarza.
6. Przed opuszczeniem Czytelni, czytelnik zwraca wypożyczone książki i odbiera pozostawiony
dokument tożsamości.
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1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością biblioteki, powinien
2.

też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone szkody należy zgłosić
bibliotekarzowi.
Za szkody wynikłe z uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość
odszkodowania równa jest aktualnej cenie rynkowej książki lub kosztu naprawy książki przed
jej wypożyczeniem. Zauważone szkody należy zgłosić bibliotekarzowi.
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1. Z czytelni nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe oraz odbiegające swoim zachowaniem
i czystością od ogólnie przyjętych norm.
2. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać ze zbiorów
bibliotecznych.
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1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi wniosków , która znajduje się
u bibliotekarza.
&7
1.

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo,
a w drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni.
2.
Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki. Od decyzji tej czytelnikowi
przysługuje prawo odwołania się do Burmistrza Miasta.
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Niniejszy regulamin wprowadzony został w życie Zarządzeniem Nr 2/2007 Dyrektora Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Hajnówce.
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