REGULAMIN CZYTELNI
I
1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy użytkownicy Biblioteki, niezależnie od tego, czy
są stałymi czytelnikami.
2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne i dotyczy udostępniania książek, książek z
księgozbioru podręcznego i czasopism.
3. Opłatom podlegają tylko usługi drukowania i kserowania.
4. Z usług czytelni nie mogą korzystać osoby w stanie wskazującym na spożycie
alkoholu lub będące pod wpływem środków odurzających.
II
1. Ze zbiorów czytelni można korzystać na miejscu.
2. Osoba przychodząca do czytelni zostawia wierzchnie okrycie, torbę, plecak w szatni
lub miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
3. Książki podaje bibliotekarz. Wypożyczonych książek, czasopism i innych
materiałów bibliotecznych nie wolno wynosić z czytelni.
4. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, jedzenia i korzystania z
telefonów komórkowych.
5. Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.
III
1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów będących własnością
społeczną.
2. W przypadku uszkodzenia książki Czytelnik zobowiązany jest zwrócić ten sam tytuł
książki lub za zgodą Dyrektora OKS dostarczyć inną książkę tej samej wartości,
przydatną w Bibliotece.
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
I
1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
3. Przy zapisie zgłaszający się powinien :
 okazać dowód tożsamości
 wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i zobowiązać się
podpisem do przestrzegania regulaminu.
4. Dane osobowe czytelnika są chronione i przeznaczone dla celów statystycznych i
badawczych biblioteki oraz ewentualnych roszczeń prawnych o niezwrócone zbiory.
5. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub
opiekunowie prawni.
6. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania,
miejsca pracy i szkoły.
II
1. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 5 książek (tytułów) na okres nie dłuższy
niż 30 dni.
2. Bibliotekarz może skrócić termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie
poszukiwane pozycje.

3. Bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią
zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
4. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może dokonać rezerwacji książki.
5. Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko na miejscu.
6. Czytelnicy do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą
rodziców lub opiekunów prawnych.
7. Książki zarezerwowane czytelnik powinien odebrać w ciągu 7 dni od daty otrzymania
informacji o ich dostępie.
8. Rejestracji wypożyczanych i zwracanych książek dokonuje bibliotekarz.
9. Bibliotekarz na prośbę czytelnika pomaga w doborze literatury.
III
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczanych książek, powinien też
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. Wartość odszkodowania ustala bibliotekarz obsługujący czytelnika.
3. Za zgodą bibliotekarza, czytelnik może zamiast zagubionej lub zniszczonej książki
zwrócić identyczny egzemplarz lub inną poszukiwaną przez bibliotekę książkę.

IV
1. Jeżeli czytelnik przetrzymuje książki ponad termin określony w paragrafie 2,
otrzymuje pisemne upomnienie. Za każde pisemne upomnienie pobiera się od osób
dorosłych równowartość opłat pocztowych oraz zużytych materiałów.
2. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę, odmawia zwrotu lub
uiszczenia należnych opłat, biblioteka może dochodzić swych roszczeń zgodnie z
przepisami prawa.
3. Sumy wpłacone z tytułu zagubienia, zniszczenia książek i wysłanych upomnień,
przeznaczone będą na cele statutowe biblioteki.
V
Wszelkie życzenia i zażalenia należy kierować do Dyrektora Ośrodka Kultury Samorządowej.
VI
Czytelnik nie stosujący się do postanowień niniejszego regulaminu, może być czasowo, bądź
na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo
odwołania się do Dyrektora Ośrodka Kultury Samorządowej.

