
REGULAMIN CZYTELNI PBP KSIĄŻNICY PEDAGOGICZNEJ 

IM. A. PARCZEWSKIEGO W KALISZU 

 

I Postanowienia wstępne 

& 1 

Regulamin określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów czytelni oraz materiałów 

uzyskanych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych. 

& 2 

Zbiory czytelni udostępniane są: 

1. prezencyjnie, tzn. na miejscu, w czytelni biblioteki, 

2. drogą wypożyczeń międzybibliotecznych za pośrednictwem i w czytelni 

biblioteki. 

& 3 

Korzystanie ze zbiorów czytelni jest bezpłatne. 

II Korzystanie z czytelni 

& 4 

Czytelnia jest czynna od godz. 9:00 do godz. 19:00, 

w soboty od godz. 9:00 do 14:00.  

& 5 

Prawo do korzystania z czytelni mają wszyscy obywatele. 

1. Korzystać z czytelni można po: 

a. złożeniu u bibliotekarza dyżurnego legitymacji bibliotecznej, szkolnej lub 

innego dokumentu z fotografią ważnego na dany okres, 

b. wpisaniu się do księgi odwiedzin; wpis ten stanowi jednocześnie 

zobowiązanie czytelnika do przestrzegania regulaminu korzystania ze 

zbiorów biblioteki i stanowisk komputerowych.  

& 6 

Czytelników korzystających z czytelni obowiązuje: 

1. Pozostawienie w szatni okryć wierzchnich, teczek i toreb,  

2. Zgłoszenie się u dyżurującego bibliotekarza, złożenie mu dokumentu,  

o którym mowa w & 5 ust. 2 pkt a oraz wpisanie się do księgi odwiedzin, 

3. Zgłoszenie dyżurującemu bibliotekarzowi wnoszonych do czytelni,  

w celu korzystania, materiałów bibliotecznych, 

  



4. Zajęcie miejsca zgodnie ze wskazaniami dyżurującego bibliotekarza, 

5. Zamówienie materiałów bibliotecznych na podstawie dokładnie i czytelnie 

wypełnionego rewersu złożonego najpóźniej na 30 min. przed zamknięciem 

czytelni, 

6. Troskliwe obchodzenie się z udostępnionymi materiałami bibliotecznymi  

oraz zgłaszanie dyżurującemu bibliotekarzowi zauważonych braków  

i uszkodzeń, 

7. Zachowanie ciszy w czytelni, 

8. Zakaz prowadzenia rozmów i pracy zespołowej, 

9. Zakaz spożywania posiłków w czytelni,  

10. Zakaz wynoszenia udostępnionych materiałów bibliotecznych poza czytelnię, 

11. Stosowanie się do wskazówek dyżurującego bibliotekarza. 

& 7 

Czytelnik może samodzielnie korzystać z: 

1. Księgozbioru podręcznego czytelni, 

2. Z bieżących czasopism. 

& 8 

Czytelnik może jednocześnie zamówić z magazynu nieokreśloną liczbę woluminów. 

1. Jeżeli czytelnik pragnie korzystać z dostarczonego mu z magazynu dzieła 

/dzieł/ w następnych dniach, dyżurujący bibliotekarz zatrzymuje je w czytelni do 

dyspozycji czytelnika. 

& 9 

1. W razie uszkodzenia lub zniszczenia udostępnionych materiałów bibliotecznych 

czytelnik zobowiązany jest do: 

a. odkupienia zniszczonych materiałów bibliotecznych, a nadto pokrycia 

kosztów ich oprawy, lub 

b. zapłacenia odszkodowania w wysokości trzykrotnej rzeczywistej wartości 

zniszczonych materiałów. Rzeczywistą wartość dzieła określa się na 

podstawie analizy cen antykwarycznych oraz aktualnych kosztów produkcji 

materiałów bibliotecznych.  

2. Za wszelkie szkody wyrządzone przez czytelników niepełnoletnich odpowiadają 

ich rodzice, względnie opiekunowie prawni. 

  



III Wypożyczenia międzybiblioteczne 

& 10 

Celem wypożyczeń międzybibliotecznych jest dostarczenie czytelnikom nie 

posiadanych przez Bibliotekę materiałów bibliotecznych.  

& 11 

Materiały biblioteczne sprowadzane drogą wypożyczenia międzybibliotecznego 

udostępnia się czytelnikom prezencyjnie, tylko w czytelni, zgodnie z wymogami 

biblioteki, która udostępnia dzieło. 

& 12 

Okres wypożyczenia wynosi 4 tygodnie i może być przedłużony przez bibliotekę 

wypożyczającą na wniosek złożony przed upływem terminu zwrotu. Biblioteka 

wypożyczająca może także określić inny termin zwrotu. 

& 13 

Bibliotekarz udostępniający dzieło uzyskane drogą wypożyczenia 

międzybibliotecznego ponosi pełną odpowiedzialność za stan i terminowy zwrot 

wypożyczonych materiałów, a w szczególności: 

1. stwarza czytelnikowi odpowiednie warunki do korzystania z wypożyczonych 

materiałów bibliotecznych, 

2. poucza o sposobie obchodzenia się z wypożyczonymi materiałami 

bibliotecznymi, nadzoruje sposób korzystania z tych materiałów 

& 14 

Czytelnik, który dopuści się uszkodzenia lub zniszczenia dzieła uzyskanego drogą 

wypożyczenia międzybibliotecznego, ponosi wszelkie konsekwencje związane  

z koniecznością  naprawienia szkody, a przede wszystkim musi zapłacić 

odszkodowanie w wysokości ustalonej przez bibliotekę wypożyczającą. 

IV Postanowienia końcowe 

& 15 

1. Biblioteka pobiera: 

a. opłaty za usługi informacyjne, reprograficzne oraz wypożyczenia 

międzybiblioteczne, 

b. opłaty za uszkodzenie i zniszczenie materiałów bibliotecznych. 

2. Zasady pobierania opłat, o których mowa w ust. 1. oraz wysokość tych opłat 

określa dyrektor Biblioteki. 

  



& 16 

Bibliotekarz zobowiązany jest, na życzenie czytelnika, udzielić mu informacji 

dotyczących książek, doboru lektury, zestawień literatury na interesujący go temat 

oraz wskazówek co do sposobu pracy z książką. 

& 17 

1. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu 

i stosowania się do zawartych w nim postanowień, niezależnie czy jest stałym 

użytkownikiem czytelnim czy też korzysta ze zbiorów doraźnie. 

2. Bibliotekarze zobowiązani są do udostępnienia regulaminu do wglądu 

czytelnikowi na każde życzenie. 

& 18 

1. Naruszenie przez czytelnika zasad postępowania określonych niniejszym  

regulaminem, a w szczególności: 

a. niewłaściwe zachowanie się na terenie czytelni, 

b. trwałe uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież materiałów bibliotecznych, 

c. brak właściwej reakcji na wezwanie biblioteki do zwrotu wypożyczonych 

materiałów bibliotecznych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych stanowi 

podstawę do wyciągnięcia sankcji wobec osoby winnej. 

2. Przewiduje się następujące sankcje wobec naruszających postanowienia 

niniejszego regulaminu, niezależnie od roszczeń Biblioteki o naprawienie 

szkody wyrządzonej wskutek zniszczenia czy trwałego uszkodzenia materiałów 

bibliotecznych: 

a. okresowe lub trwałe pozbawienie praw korzystania z czytelni, 

b. powiadomienie o naruszeniu regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki, 

zakładu pracy lub szkoły czytelnika. 

3. Decyzje o zastosowaniu sankcji, o których mowa w ust. 2 podejmuje dyrektor 

Biblioteki.  

4. Od decyzji okresowego lub trwałego pozbawienia praw czytelnika przysługuje 

prawo odwołania w trybie określonym kodeksem postępowania 

administracyjnego do Kuratorium Oświaty w Kaliszu. 

& 19 

Rozstrzygnięcie problemów szczegółowych, nie uregulowanych postanowieniami 

niniejszego regulaminu, należy do kompetencji dyrektora Biblioteki. 

 


