Załącznik nr 1 c - Regulamin
REGULAMIN
filii bibliotecznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie
§1
PRZEPISY OGÓLNE - WARUNKI KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI
1. Prawo do bezpłatnego korzystania z biblioteki mają wszyscy obywatele.
2. Przy zapisie zgłaszający powinien:
- okazać dowód osobisty,
- własnoręcznym podpisem na karcie zapisu zobowiązać się do przestrzegania
regulaminu biblioteki.
3. W związku z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133,
poz. 833) czytelnik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie wyraża zgodę na
wykorzystanie jego danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach
związanych ze zwrotem wypożyczonych zbiorów. Dane personalne będą
wykorzystywane wyłącznie w ramach działalności biblioteki i nie będą udostępniane
osobom trzecim i innym instytucjom. Powyższe unormowania nie naruszają ustawy o
ochronie danych osobowych.
4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają zgodnie z przepisami rodzice bądź
opiekunowie prawni.
5. Czytelnik zobowiązany jest podawać zmiany adresu zamieszkania.
6. Osoby nie posiadające zameldowania na terenie Polski mogą korzystać ze zbiorów
tylko na miejscu za zgodą bibliotekarza.
7. Ze zbiorów biblioteki nie mogą korzystać:
- osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
- osoby pozbawione praw korzystania ze zbiorów bibliotecznych,
- osoby, które swoim zachowaniem zakłócają pracę czytelnikom i dezorganizują pracę
biblioteki.
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§2
WYPOŻYCZENIA
W wypożyczalni obowiązuje system wolnego dostępu do półek.
Wypożyczać można jednorazowo 5 woluminów na okres 1 miesiąca.
Lektury wypożycza się na okres 2 tygodni.
Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki jeżeli nie ma na nią
zapotrzebowania ze strony innych czytelników lub ustalić krótszy okres wypożyczenia,
jeśli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję. Prośba o przedłużenie terminu
zwrotu powinna zostać zgłoszona najpóźniej w dniu w którym czytelnik miał obowiązek
oddać wypożyczone pozycje.
Z księgozbioru czytelni można korzystać tylko na miejscu w bibliotece za
pośrednictwem bibliotekarza.

6. Czytelnik korzystający z biblioteki na miejscu powinien:
- pozostawić teczkę i wierzchnią odzież w wyznaczonym na ten cel miejscu,
- wpisać się do zeszytu czytelni.
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§3
PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK I INNYCH ZBIORÓW
Czytelnik, który przetrzymuje książki przez 2 tygodnie po terminie określonym w § 2 pkt
2 i 3, otrzymuje dwa upomnienia zwykłe w odstępach 2-tygodniowych. Jeśli mimo to
uporczywie uchyla się od zwrotu książek, biblioteka po następnych dwóch tygodniach
wysyła upomnienie polecone z potwierdzeniem odbioru.
W przypadku czytelnika niepełnoletniego upomnienia wysyłane są do rodziców lub
opiekunów prawnych.
Za przetrzymywanie książek i innych zbiorów biblioteka pobiera opłaty w kwocie 20 gr.
od jednego woluminu za każdy tydzień po terminie zwrotu.
Za upomnienia pobiera się opłaty w wysokości aktualnej ceny znaczków pocztowych.

§4
POSZANOWANIE KSIĄŻEK I INNYCH ZBIORÓW
1. Czytelnik powinien szanować wypożyczone zbiory, chronić je przed wszelkimi
uszkodzeniami i zniszczeniem.
2. Zabrania się niszczenia udostępnionych książek i czasopism, w szczególności przez
podkreślanie tekstu i uwagi na marginesach.
3. Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan zbiorów przed ich
wypożyczeniem. Uszkodzenia powinny być zapisane na karcie książki, kasety.
§5
ZAGUBIENIA, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA ZBIORÓW
BIBLIOTECZNYCH
1. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki,
kasety odpowiada czytelnik według następujących zasad:
- za wartość dzieła przyjmuje się aktualną cenę rynkową oszacowaną przez
bibliotekarza,
- w przypadku pozycji najwartościowszych w księgozbiorze dopuszcza się możliwość
pobierania nawet trzykrotnej wartości książki,
- w przypadku zniszczenia lub zgubienia foliowej oprawy książki czytelnik powinien
wnieść stosowną opłatę w wysokości 1 PLN,
- czytelnik nie nabywa prawa własności do dzieła uszkodzonego lub zagubionego.
2. W
przypadku
uszkodzenia
lub
zagubienia
wypożyczonego
dzieła
czytelnik jest zobowiązany odkupić identyczne dzieło. O ile

odkupienie jest niemożliwe czytelnik powinien uiścić opłatę ustaloną przez
bibliotekarza.
3. W przypadku zagubienia części wypożyczonego dzieła (tomu) czytelnik winien odkupić
taki sam tom lub całość dzieła.
4. W przypadkach losowych (pożar, kradzież) zwolnienie od odszkodowania może nastąpić
tylko na podstawie świadectwa wystawionego przez uprawnione do tego organa lub w
wyniku decyzji Działu Metodycznego.
5. Jeżeli czytelnik nie naprawi wyrządzonej szkody może być pociągnięty do
odpowiedzialności sądowej.
§6
PORADY I INFORMACJE
Czytelnik powinien zwracać się do bibliotekarza z prośbą o informację dotyczącą książek,
doboru lektury i zestawień literatury na interesujący go temat oraz wskazówki co do sposobu
pracy z książką.
§7
PRZEPISY KOŃCOWE
1. Czytelnik ma obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo
pozbawiony prawa korzystania z biblioteki na podstawie decyzji Dyrektora Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Szczecinie wydanej na wniosek kierownika filii. Od decyzji
Dyrektora MBP przysługuje odwołanie do Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu
Miejskiego w Szczecinie w terminie 7 dni.
3. Mogą być zastosowane następujące kary:
- okresowe zawieszenie prawa do wypożyczeń książek na zewnątrz do czasu zwrotu
dzieł monitowanych,
- czasowe lub całkowite pozbawienie prawa do korzystania z biblioteki,
- skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Traci moc Regulamin filii bibliotecznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie z dnia
01.10.2002
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.01.2004

Szczecin, dnia 01.01.2004

