REGULAMIN
CZYTELNI
FILII BIBLIOTECZNEJ W MĘCIKALE
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§1
Z czytelni mogą korzystać wszyscy niezależnie od tego czy są stałymi czytelnikami, czy też chcą
skorzystać z czytelni doraźnie.
Korzystanie ze zbiorów czytelni i komputerów z dostępem do Internetu jest bezpłatne.
Czytelnik wchodząc do czytelni pozostawia okrycie wierzchnie oraz teczki, siatki, torebki itp. w
wyznaczonym miejscu.
W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu oraz jedzenia i picia.
Użytkownicy czytelni zobowiązani są wpisać się do zeszytu odwiedzin.
§2
Z księgozbioru czytelni korzysta się na miejscu.
Materiały biblioteczne czytelni udostępnia bibliotekarz.
Czytelnik może zwracać się do dyżurnego bibliotekarza o informacje dotyczące książek, zestawień
literatury na interesujący go temat oraz o wskazówki co do sposobu pracy z książką.
Z przyniesionych ze sobą książek można korzystać po zgłoszeniu tego faktu bibliotekarzowi.
Czytelnik odpowiada osobiście za wypożyczone książki i czasopisma. Spostrzeżone uszkodzenia powinien
natychmiast zgłaszać dyżurnemu bibliotekarzowi.
Korzystanie ze zbiorów specjalnych (ryciny, mapy, itp.) wymaga szczególnej uwagi, aby nie narazić ich na
uszkodzenie
W szczególnych przypadkach materiały czytelni mogą być wypożyczone.
Zasady udostępniania na zewnątrz zbiorów czytelni:
a) książki, czasopisma i zbiory specjalne stanowiące księgozbiór czytelni mogą być wypożyczane
nie dłużej niż 5 dni;
b) czytelnik wypożyczający zbiory musi okazać dowód tożsamości.

§3
Za uszkodzone książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa bibliotekarz, w zależności
od stopnia uszkodzenia. Na kwoty wpłacone z tytułu uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi
pokwitowanie.
§4
Na kopiowanie rysunków, schematów, planów itp. czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.
§5
W czytelni wykonywane są odpłatnie następujące usługi:
1. ksero;
2. wydruki komputerowe;
3. wysyłanie faksu - według ustalonego cennika.
§6
1. W wypadku nieprzestrzegania terminu zwrotu książek biblioteka wysyła do czytelnika upomnienie.
Koszty upomnienia ponosi czytelnik.
2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień odmawia zwrotu książek, Biblioteka dochodzi roszczeń zgodnie z
przepisami prawa.
§7
Czytelnik naruszający REGULAMIN może być czasowo a w szczególnych przypadkach na stałe
pozbawiony prawa korzystania za zbiorów czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.

