
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI BIBLIOTEKI 

PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI 

 

§ 1 Zasady korzystania 

1. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne. 

2. W wypożyczalni działa komputerowy system rejestracji czytelników 

i wypożyczeń. 

3. Przy zapisie czytelnik powinien wypełnić kartę zapisu i zobowiązać 

się podpisem do przestrzegania regulaminu. 

4. Czytelnik otrzymuje KATRĘ CZYTELNIKA, którą należy okazywać 

przy wypożyczaniu. 

5. Karta czytelnika jest wydawana odpłatnie (regulamin). 

 

 § 2 Udostępnianie zbiorów 

1. Wypożyczyć można jednorazowo 5 woluminów na okres nie dłuższy 

niż 1 miesiąc. 

2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu książki, jeżeli nie ma na 

nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników. 

3. Czytelnik może zamówić lub zarezerwować poszukiwaną pozycję. 

4. W razie braku poszukiwanej pozycji bibliotekarz może 

poinformować, w której z najbliższych bibliotek może się ona 

znajdować. Na prośbę czytelnika biblioteka sprowadza wybrane 

pozycje z innych bibliotek w ramach wypożyczeń 

międzybibliotecznych. 

5. W wypożyczalni można uzyskać informacje dotyczące zbiorów, 

pomoc w zakresie doboru literatury na interesujący czytelnika 

temat, w zakresie korzystania z katalogów, wydawnictw 

informacyjnych itp. 

6. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni można korzystać tylko na 

miejscu. 

7. Dzieci mogą wypożyczać książki czytelnikom dorosłym tylko za 

zgodą tych czytelników.   

 



§ 3 Przetrzymywanie książek 

1. Jeżeli czytelnik przytrzymuje książki ponad wyznaczony termin, 

otrzymuje po upływie 2 miesięcy pierwsze upomnienie, po upływie 

następnych 2 tygodni – drugie upomnienie, a po kolejnych 2 

tygodniach – trzecie upomnienie. Czytelnik pokrywa 3 – krotną 

wartość kosztów wysłanego upomnienia. 

2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień, odmawia zwrotu książek lub 

uiszczenia należnych opłat, biblioteka może dochodzić swoich 

roszczeń na drodze prawnej. 

 

§ 4 Poszanowanie zbiorów 

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów. 

2. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książki odpowiada 

czytelnik. Jest on zobowiązany dostarczyć w zamian taką samą 

książkę o wartości książki zagubionej lub zniszczonej – 

uaktualnionej przez bibliotekarza w stosunku do obecnie 

obowiązujących cen. 

W uzasadnionych przypadkach (książka cenna, rzadka, poczytna) 

wartość książki kupionej powinna stanowić 3 – krotną wartość 

książki zagubionej lub zniszczonej). 

3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia jednego  z tomów dzieła 

wielotomowego czytelnik powinien oddać tom brakujący lub kupić 

nową pozycję o wartości odpowiadającej wartości całego dzieła 

(zasady ustalania wartości j. w.) 

 

§ 5 Przepisy końcowe 

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu 

może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa korzystania z 

wypożyczalni. 

 

Dyrektor Biblioteki Publicznej  

Miasta i Gminy we Wrześni. 

 


