
 
 

Regulamin wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedznie 
 

§1 
 

Prawo korzystania 
1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele. 
2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne. 
3. Przy zapisie zgłaszający się powinien: 
a) okazać dowód osobisty, względnie legitymację szkolną. 
b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu. 

4. Karta Czytelnika i zobowiązanie zostaje zlikwidowane w niszczarce jeżeli wynik w ciągu 5 lat nie 
korzystał ze zbirów bibliotek.  
5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub 
szkoły. 
6. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni. 
7.W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu. 

§2 
 

Wypożyczanie 
1. Wypożyczyć można jednorazowo do10 woluminów na okres nie dłuższy niż 30 dni. 
2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze 
strony innych czytelników. 
3. Biblioteka może skrócić ustalony w &2 pkt.1 termin zwrotu książek jeżeli stanowią one szczególnie 
poszukiwane pozycje.  
4. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych 
czytelników. 
5. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się tylko na miejscu. 
6. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury i w 
korzystaniu z katalogów. 

§3  
 

Poszanowanie i zabezpieczenie książek 
1. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania książek będących własnością społeczną, powinien tez 
zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić 
bibliotekarzowi.  
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. 
Za zagubioną lub zniszczoną książkę należy odkupić nową. 

§4 
 

Przetrzymanie książek 
1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w $2 pkt.1, 3 biblioteka może pobierać opłaty w 
wysokości 1 zł za każdy miesiąc po terminie zwrotu.  
2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia 
należnych opłat, biblioteka dochodzi swoich roszczeń na drodze prawnej. 
3. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób uchylających się od zwrotu książek. 

§5  
 

Przepisy końcowe 
1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych 
wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje 
dyrektor wypożyczalni. 
2. W związku z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) 
czytelnik wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celach statystycznych, oraz w sprawach 
związanych ze zwrotem wypożyczonych książek.  


