
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/MBP/12 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku z dn. 26.06.2012 r.  

 

 
 
 

§ 1 
1. Z wypożyczalni mogą korzystać osoby dorosłe oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

2. Biblioteka nie  pobiera opłat za kartę kodową czytelnika z wyjątkiem  sytuacji gdy czytelnik zgubi posiadana kartę i koniecznie będzie wydanie 
nowej . Wówczas za ponowne wydanie karty czytelnik musi uiścić opłatę w wysokości 5 zł. 
Karta ważna jest na czas nieokreślony we wszystkich placówkach MBP. 

3. Za wypożyczone materiały biblioteczne ( książki, czasopisma, dokumenty elektroniczne, dokumenty audiowizualne) Biblioteka nie pobiera 
opłat. 

4. Przy zapisie zgłaszający się powinien: 
a) okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość, 
b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu; 

5. Dane osobowe czytelnika chronione są przez bibliotekę zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002. 
Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) 

6. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania. 

7. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z wypożyczalni. 
 

8. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu. 

 
§ 2 

1. Wypożyczać można jednocześnie 5 egzemplarzy poszczególnych materiałów bibliotecznych: 
- książki na okres nie dłuższy niż 30 dni, 
- pozostałe materiały biblioteczne na okres nie dłuższy niż 7 dni; 

 
2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki (nie dotyczy literatury pięknej), jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze 

strony czytelników, jednak na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc. 
 
3. Na prośbę czytelników biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek. 

4. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować materiały biblioteczne aktualnie wypożyczone. 

5. Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko na miejscu. 

6. Użytkownik może pozostawić wartościowe rzeczy pod opieką bibliotekarza obsługującego wypożyczalnię. 

 
§ 3 

Biblioteka udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych i wyszukiwaniu 
baz danych. 

§ 4 
1. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania materiałów bibliotecznych będących własnością społeczną. 

2. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia materiału odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala kierownik wypożyczalni, 
w zależności od aktualnej wartości materiału na rynku i stopnia jej uszkodzenia.  
Zagubienie jednego woluminu z dzieła wielotomowego traktowane jest jako zagubienie całego dzieła, pomimo, że kolejne tomy pozostają 
w bibliotece. 
 

3. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia materiału biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie. Czytelnik może, za zgodą 
kierownika wypożyczalni, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej książki, płyty CD, DVD inną nie mniejszej wartości, przydatną dla 
biblioteki. 

 
§ 5 

1. Za każdy rozpoczynający się miesiąc po terminie zwrotu określonym w § 2 pkt. 1 biblioteka pobiera od czytelników dorosłych karę wysoko-
ści - 10 gr. dziennie za  każdy egzemplarz, która naliczana jest po 30 dniach od upłynięcia terminu zwrotu, tylko za dni robocze w zaokrą-
gleniu do pełnych złotych. Kary za przetrzymanie nie będą pobierane od czytelników powyżej 65 roku życia, poniosą tylko koszty upomnień. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik biblioteki może zmniejszyć wymiar kary lub w ogóle z niej zrezygnować. 

2. Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu materiałów bibliotecznych pokrywa jego koszty (wartość znaczka 
pocztowego, karty upomnienia i kosztów manipulacyjnych). 

 
3. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu materiałów lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka może 

dochodzić swoich roszczeń na drodze prawnej. 

 
§ 6 

Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do „Rejestru skarg i wniosków". 

 
§ 7 

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypo-
życzalni. 

 
2. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się w tej sprawie do Dyrektora MBP. 


