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I. Organizator projektu
Organizatorem projektu jest Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im.
Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, z siedzibą przy ul. Południowej 62 w Kaliszu, zwana dalej
Książnicą lub Organizatorem.
II. Założenia programowe/cel projektu
Głównym założeniem programu „Krąg Zaczytanych Przedszkoli” jest głośne czytanie
dzieciom w wieku przedszkolnym różnorodnej literatury dziecięcej przez opiekunów,
bibliotekarzy, a także „przyjaciół” przedszkola. Podczas codziennego czytania dzieciom
sugerowane są spotkania mające na celu integrację międzypokoleniową, warto więc do
głośnego czytania zaprosić starsze rodzeństwo, rodziców, dziadków wychowanków danego
przedszkola lub emerytowanych nauczycieli, czy absolwentów przedszkola. Hasło „Zabawa
w czytanie to każdego przedszkolaka ulubione zadanie” ma zwrócić uwagę nauczycielom
oraz rodzicom na to, aby dziecko spontanicznie sięgało po książkę. Czytanie ma kojarzyć się
dzieciom z przyjemnością i zabawą, a nie z obowiązkiem szkolnym, przymusem czy formą
kary. Książka ma pomóc dziecku otworzyć się na świat, uwierzyć w siebie. Wskazane jest
więc, aby raz w tygodniu czytać dzieciom również literaturę biblioterapeutyczną.
Program ten skierowany jest do nauczycieli przedszkoli, którym pomaga realizować zadania
propagujące czytelnictwo wśród najmłodszych. Nauczyciel uczestniczący w programie ma
dostęp do części księgozbioru biblioteki pedagogicznej we własnej placówce oraz do całego
księgozbioru Książnicy poprzez katalog on-line. Nauczyciel może uczestniczyć w
tematycznej sieci samokształcenia i doskonalenia nauczycieli przedszkoli i edukacji
wczesnoszkolnej skupiającej się wokół zagadnień propagujących czytelnictwo wśród
najmłodszych „Wokół Czytania”. Może korzystać z metod i praktyk stosowanych przez
bibliotekarzy Książnicy oraz z bogatej oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów i
nauczycieli na każdym etapie nauczania. Program ma na celu zacieśnienie współpracy między
placówkami przedszkolnymi z terenu Kalisza i powiatu kaliskiego a Książnicą Pedagogiczną,
poprzez organizowanie różnych przedsięwzięć, akcji czytelniczych, konkursów. Ważnym
elementem programu jest wspomaganie pracy dydaktycznej nauczyciela oraz zdobywanie
przez dziecko umiejętności czytania – jednej z kluczowych kompetencji ucznia, która ma
wpływ na dalszy wszechstronny, psychofizyczny rozwój każdego wychowanka. Realizacja

hasła „Zabawa w czytanie to każdego przedszkolaka ulubione zadanie” przyczyni się do
zdobywania wiedzy, wzmacniania postaw prospołecznych, aktywności słowno-plastycznej,
kreatywności, pobudzania wyobraźni oraz wzmacniania więzi międzypokoleniowej przy
jednoczesnym zapobieganiu różnym uzależnieniom współczesnego świata zagrażającym
dzieciom.
Pierwszym etapem realizacji projektu jest rozesłanie do placówek oraz umieszczenie na
stronie internetowej biblioteki oraz FB, wstępnego zaproszenia do udziału w projekcie
(Załącznik nr 1 Regulaminu).
Podsumowując: celem projektu jest budowanie partnerskiej współpracy Książnicy ze
środowiskiem pedagogiczno-opiekuńczym przedszkoli na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego
oraz promowanie najlepszych praktyk w zakresie tej współpracy, w szczególności
promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych z uwzględnieniem środowiska rodzinnego.
III. Czas trwania projektu
W II edycji projekt zostanie przeprowadzony w okresie: 11.10.2021 – 10.06.2022 r. Ma on
charakter cykliczny, odbywa się corocznie począwszy od 2019 r. Terminy kolejnych edycji
będą podawane na początku każdego roku szkolnego.
IV. Warunki uczestnictwa
 Projekt skierowany jest do środowiska oświatowego, którego beneficjentami są
przedszkola/oddziały przedszkolne Kalisza i powiatu kaliskiego.
 Zgłoszenia do projektu należy składać w formie wypełnionej karty zgłoszenia
(Załącznik nr 2 Regulaminu) przesłanej na adres e-mail: a.zimna@kp.kalisz.pl ,
nie później niż 8 października br.

V. Wytyczne/formy działań/sprawozdanie
Do zadań nauczycieli biorących udział w projekcie należeć będzie:
 zaprezentowanie aktywności promującej czytelnictwo w danym przedszkolu poprzez
zorganizowanie minimum trzech imprez czytelniczych (dla przykładu: „Dzień
Pluszowego Misia”, „Czytam z mamą, czytam z tatą”, „Ulubione wiersze” – konkurs
recytatorski, „Mój ulubiony bohater książkowy” – konkurs plastyczny, „Dzień
Głośnego Czytania”, inne)
 udział nauczycieli edukacji przedszkolnej w sieci samokształcenia i doskonalenia
w Książnicy Pedagogicznej, która skupiać się będzie wokół tematyki stosowania
dobrych praktyk promujących czytelnictwo wśród najmłodszych. Będzie ona
miejscem: wymiany doświadczeń między uczestnikami, pozyskiwania metodycznego
i merytorycznego wsparcia ekspertów, nawiązywania kontaktów i zacieśniania
współpracy pomiędzy przedszkolami, a Książnicą Pedagogiczną
 przeprowadzenie anonimowej ankiety/wywiadu wśród rodziców (udział dobrowolny)
na temat czytelnictwa i opracowanie wyników
 zorganizowanie spotkania z koordynatorem projektu

 w ramach depozytu utworzenie punktu bibliotecznego (na okres 4 tygodni), z którym
zapoznają się pracownicy placówki. Skład depozytu: 30 książek – z literatury
pedagogicznej, dziecięcej, biblioterapeutycznej, 10 czasopism z zakresu pedagogiki
przedszkolnej, 5 płyt CD o tematyce edukacyjnej. Ponadto w skład depozytu wchodzić
będzie komplet 100 książeczek z serii „100 bajek naszego dzieciństwa” ufundowany
przez wydawnictwo MARTEL oraz pakiet 30 płyt CD z nagraniami najpiękniejszych
bajek, czytanych przez polskich aktorów. Punktem bibliotecznym z ramienia danego
przedszkola opiekować się będzie wyznaczony przez dyrektora przedszkola
nauczyciel udostępniając zainteresowanym pracownikom poszczególne publikacje.
Osoba ta będzie odpowiedzialna za przekazane materiały biblioteczne, prowadzenie
ewidencji wypożyczeń w placówce oraz bezpośredni kontakt z koordynatorem
projektu (Załącznik nr 4, zał. 1 do Umowy Depozytarnej).
W sprawozdaniu należy:
 w ramach działalności wewnętrznej przedszkola – opisać przykłady dobrych praktyk
promujących czytelnictwo wśród najmłodszych, pobudzających ich kreatywność i
psychofizyczny rozwój w przedszkolu, (fotorelacja)
 w ramach współpracy z Książnicą – podać przykłady działań i usług oferowanych
przez Książnicę z których korzystają nauczyciele edukacji przedszkolnej danej
placówki (sieć współpracy, szkolenia, punkt biblioteczny, wypożyczalnia
międzybiblioteczna, lekcje biblioteczne dla uczniów, inne – podać jakie)
Sprawozdanie należy dostarczyć w formie papierowej lub nadesłać w dniach 13–15
czerwca 2022 r. za pomocą poczty elektronicznej na adres: a.zimna@kp.kalisz.pl
(Sprawozdanie należy wypełnić na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego
Regulaminu).
VI. Uroczyste podsumowanie II edycji projektu
 Powołana przez Dyrektora Książnicy komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę, ogłosi
wyniki oraz termin wręczenia nagród.
 Na zakończenie danej edycji projektu podczas uroczystego spotkania, wyłonionemu
zwycięzcy – uczestnikom danej placówki przedszkolnej, zostaną wręczone statuetki:
dla przedszkola – tytuł „Zaczytanego Przedszkola”, dla nauczyciela – tytuł
„Aktywnego Nauczyciela”, dla dzieci dyplomy – tytuł „Rozczytany Przedszkolak”
Ponadto dla najaktywniejszej placówki przedszkolnej /oddziału przedszkolnego
przewidziana jest nagroda rzeczowa.
 Organizator projektu zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody rzeczowej lub
też do przyznania dodatkowych nagród rzeczowych w przypadku posiadania
odpowiednich środków na ten cel.
VII. Ochrona danych osobowych
1. Uczestnicy projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.) wyrażają zgodę na przetwarzanie
danych osobowych oraz na upowszechnienie wizerunku przez Organizatora dla potrzeb
projektu.

2. W ramach przeprowadzanych spotkań, konkursów, wydarzeń promujących czytelnictwo,
uczestnicy projektu są odpowiedzialni za ich przebieg w swoich przedszkolach, w tym za
uzyskanie od rodziców/opiekunów prawnych dzieci, zgody na przetwarzanie danych
osobowych i upowszechnienie wizerunku zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.) oraz zgody na
przekazanie praw autorskich do prac wykonanych na potrzeby projektu (np. konkursowych),
zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.
U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.).
2. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich ewentualnego
poprawienia, bądź uzupełnienia.

VIII. Uwagi końcowe
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 W sytuacjach nieprzewidzianych w Regulaminie, a odnoszących się do projektu,
decyzje podejmuje dyrektor Książnicy Pedagogicznej.
 Umowa depozytowa dotycząca punktu bibliotecznego zostaje podpisana pomiędzy
dyrektorami zgłoszonych placówek a dyrektorem Książnicy.
 Udział w projekcie jest bezpłatny.
Program powstał po analizie już działających w kraju tego typu projektów.
Inspiracje zaczerpnęliśmy m.in. z takich projektów, jak:
 „Czytanie na drugie śniadanie” – projekt autorstwa Anny Giniewskiej – Biblioteka
Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim,
 „Zostań Supermolem Bibliotecznym” – kaliski projekt autorstwa Anny Kubiak
z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu,
 „W krainie bajek i baśni” – projekt autorstwa Danuty Mazur, Pauliny Gniewek, Anny
Kornatowskiej-Grzywacz, Barbary Wilk, Eweliny Selwy – Publiczne Przedszkole
w Wysockiej Głogowskiej,
 Kampania społeczna „Cała Polska czyta dzieciom – od 19 lat prowadzona przez
Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom.

Kontakt:
Aldona Zimna,
Dział Udostępniania Zbiorów
tel. (62) 506 59 71 lub 72
e-mail: a.zimna@kp.kalisz.pl

Załącznik nr 1

PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu zaprasza do udziału
w projekcie KRĄG ZACZYTANYCH PRZEDSZKOLI - II edycja 2021/2022
„Zabawa w czytanie to każdego przedszkolaka ulubione zadanie” - jest całorocznym programem
czytelniczym skierowanym do przedszkoli z Kalisza i powiatu kaliskiego.
Nawiązując do idei głośnego czytania (propagowanej m. in. przez Fundację ABCXXI – Cała Polska
czyta dzieciom) zapraszamy Przedszkola do włączenia w codzienny harmonogram dnia dzieci codziennego czytania w danej grupie. Celem programu jest wspieranie wszechstronnego rozwoju
dziecka, nabywanie umiejętności czytania, zdobywanie kompetencji oraz popularyzacja wartościowej
literatury.
W ramach realizacji Projektu zgłoszona Placówka wykona następujące zadania:
1.Wprowadzi do harmonogramu dnia codziennego „głośne czytanie” realizowane w każdej/lub
dowolnej grupie przedszkolnej,
2.Przeprowadzi co najmniej 3 spotkania/akcje czytelnicze , np.: „Czytam z mamą, czytam z tatą”,
„Ulubione wiersze…”, „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania”, Ogólnopolski Dzień Pluszowego
Misia”. ( Możliwy jest udział w tego typu akcjach w siedzibie Książnicy),
3. Przeprowadzi zajęcia edukacyjne w ramach projektu „Ja, mały patriota”
4. Zorganizuje jedno spotkanie z koordynatorem projektu,
5. Utworzy punkt biblioteczny dla pracowników przedszkola, którym opiekować się będzie nauczyciel
(na okres 4 tyg. wypożyczony będzie księgozbiór KP, pakiet składający się z : książek z zakresu
pedagogiki przedszkolnej, literatury dziecięcej, czasopism, płyt CD),
6. Nauczyciel zgłoszonej Placówki weźmie udział w spotkaniu tematycznej sieci samokształcenia i
doskonalenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej „Wokół czytania” w Książnicy
Pedagogicznej.
II edycja Projektu potrwa od października 2021 r. do czerwca 2022 r.
Dlaczego warto wziąć udział w programie?
 głośne czytanie maluchom rozbudza ich ciekawość świata,
 przyczynia się do rozwoju słownictwa,
 rozwija wyobraźnię,
 ćwiczy koncentrację i umiejętność słuchania,
 uczy myślenia i wartości moralnych,
 wyrabia nawyk czytania i zdobywania wiedzy,
1
 rozwija kompetencje kluczowe dzieci.
Ponadto zgłoszone Placówki nawiążą bliską współpracę z Książnicą Pedagogiczną, która opierać się
będzie na wspomaganiu pracy przedszkoli poprzez wykorzystywanie księgozbioru oraz korzystanie z
oferty edukacyjnej dla uczniów i nauczycieli.

1

Zaczerpnięte z projektu „Czytanie na drugie śniadanie” p. Anny Giniewskiej , Biblioteka Pedagogiczna
Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.
https://womgorz.edu.pl/index.php?view=k&lng=1&k=237&page_no=&t=4825

Wśród zgłoszonych placówek przedszkolnych, które dostarczą sprawozdania, powołana komisja
konkursowa wyłoni najbardziej zaczytane przedszkole. Placówka ta otrzyma na zakończenie edycji
statuetkę/certyfikat „ZACZYTANEGO PRZEDSZKOLA”, nauczyciel statuetkę/certyfikat – tytuł
„AKTYWNEGO NAUCZYCIELA” oraz dzieci – dyplomy „ROZCZYTANY PRZEDSZKOLAK”
Pozostałe placówki otrzymają podziękowania za udział.
Zainteresowane placówki prosimy o kontakt
Koordynator projektu: Aldona Zimna,
e-mail: a.zimna@kp.kalisz.pl

Załącznik nr2
do Regulaminu projektu „Krąg Zaczytanych Przedszkoli”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KRĄG ZACZYTANYCH PRZEDSZKOLI
Dane placówki
Nazwa placówki:
Adres:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
Imię i nazwisko nauczyciela /opiekuna
grupy biorącego udział w projekcie:
Adres e-mail, telefon kontaktowy :
Nazwa grupy przedszkolnej/liczba
uczestników:
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PBP Książnicę Pedagogiczną im. A. Parczewskiego przy ul.
Południowej 62, 62-800 Kalisz danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego.
□ Wyrażam zgodę na opublikowanie wizerunku uczestników na stronie internetowej.
PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego przy ul. Południowej 62, 62-800 Kalisz oraz
w lokalnych mediach społecznościowych w ramach działań związanych z projektem edukacyjnym
„Krąg Zaczytanych Przedszkoli”.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest artykuł 6 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).
Informujemy, że Administratorem danych jest Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica
Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego przy ulicy Południowej62, 62-800 Kalisz. Dane zbierane są
dla potrzeb rekrutacji oraz dokumentowania działań związanych z projektem. Przysługuje Państwu
prawo do wglądu w treść swoich danych, ich usuwania oraz poprawiania.

Miejscowość, data

Podpis dyrektora, pieczęć instytucji

Załącznik nr3
do Regulaminu projektu „Krąg Zaczytanych Przedszkoli”

SPRAWOZDANIE
Edycja II
2021/2022

DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W OKRESIE 11.10.2021 - 10.06.2021 r.

1. Działalność wewnętrzna przedszkola
Nazwa przedszkola/oddziału przedszkolnego:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Nazwa grupy przedszkolnej oraz ilość wychowanków biorących udział w projekcie:
…………….................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko nauczyciela/li biorących udział w projekcie
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Udział dzieci w konkursach organizowanych przez przedszkole oraz konkursach
zewnętrznych (proszę podać nazwę, ilość uczestników biorących udział w konkursie, podać
sukcesy) ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….

Przeprowadzone zajęcia, imprezy, akcje czytelnicze, spotkania zorganizowane przez
nauczyciela na terenie zgłoszonej placówki (proszę wymienić tytuły, do trzech z nich dodać w
formie załącznika, np.: opracowane scenariusze, fotorelację)

……………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………..……………
Wyniki dobrowolnej, anonimowej ankiety/wywiadu przeprowadzonej w danej edycji wśród
rodziców na temat projektu/ czytelnictwa rodzinnego
………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………..….………………
………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………..
Współpraca z innymi instytucjami/ szkołami/ fundacjami/ placówkami kultury
……………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………..….…………
……………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………..

2. Współpraca z Książnicą Pedagogiczną w Kaliszu
Proszę scharakteryzować formy współpracy z Książnicą Pedagogiczną podejmowane przez
nauczycieli danego przedszkola podczas trwania danej edycji, (np. udział w sieci współpracy,
udział w spotkaniach/szkoleniach/warsztatach dla nauczycieli, korzystanie z punktu
bibliotecznego, wypożyczalni międzybibliotecznej, różnorodnych lekcji bibliotecznych dla
dzieci – proszę wymienić i podać częstotliwość; korzystanie z usług bibliotecznych przez
nauczycieli– wymienić z jakich).
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..
Podpis nauczyciela/dyrektora/zgłoszonego
przedszkola/oddziału przedszkolnego

Załącznik nr 4
do Regulaminu projektu Krąg Zaczytanych Przedszkoli
UMOWA DEPOZYTARNA
PUNKT BIBLIOTECZNY W PRZEDSZKOLU
Zawarta w dniu r. pomiędzy
Województwem Wielkopolskim al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań NIP 778 13 43 888
Publiczną Biblioteką Pedagogiczną Książnicą Pedagogiczną z siedzibą w Kaliszu przy
ul. Południowej 62, reprezentowaną przez dyrektora:
………………………………………………………………………………………………….
a przedszkolem …………………………………………………………………………………
w ………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez dyrektora:
…………………………………………………………………………………………………..
w przedmiocie przejęcia książek, czasopism, płyt CD w formie depozytu do Punktu
Bibliotecznego w……………………………………………………………………………….
§1
Umowa zawarta jest na okres od dnia…………….……… r. do …………………………..r.
§2
Celem przedsięwzięcia jest poszerzanie współpracy pomiędzy stronami oraz zwiększenie
akcji czytelniczej w środowisku nauczycielskim literaturą fachową.
§3
1. Punkt biblioteczny wyposażony zostanie w pakiet składający się z 30 książek z zakresu
literatury pedagogicznej, metodyki nauczania z zakresu edukacji przedszkolnej, 10 czasopism
oraz 5 płyt CD.
2. Zestawienie wypożyczonej literatury stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§4
W zamian za wzbogacenie zbiorów przedszkola depozytem PBP KP, przedszkole
zobowiązuje się do:
1. udostępniania księgozbioru wyłącznie nauczycielom,
2. prowadzenia rejestru wypożyczeń.
§5
1. Punkt

będzie

działał

w

godzinach

pracy

przedszkola

oraz

zgodnie

z Regulaminem Pracy obowiązującym w danym przedszkolu.
2. Opiekunem ze strony szkoły będzie:
3. Opiekunem ze strony PBP KP będzie:
4. Sposób zwrotu depozytu zostanie ustalony pomiędzy opiekunami wymienionymi
w §5, ust. 2 i 3.
§6
1. Umowa depozytowa może być przez PBP KP rozwiązana przed upływem terminu,
w przypadku nieprzestrzegania przepisów Regulaminu przez przedszkole otrzymujące
depozyt.
2. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§7
Rozstrzygnięcie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży
w kompetencji Dyrektora Biblioteki PBP KP w Kaliszu.
§8
1. Odstępstwa od wymagań Regulaminu mogą być stosowane jedynie w wyjątkowych
wypadkach za zgodą Dyrektora PBP KP w odpowiedzi na wniesiony na piśmie wniosek.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
………………………………..
Podpis Dyrektora Przedszkola

…………………………….
Podpis Dyrektora PBP
Książnicy Pedagogicznej

Załącznik nr 1 do Umowy Depozytarnej z dnia

r.

Regulamin
1. Z książek mogą korzystać wyłącznie nauczyciele.
2. Korzystanie jest bezpłatne.
3. Wypożyczanie odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem wewnętrznym
przedszkola.
4. Czytelnik zobowiązany jest dbać o wypożyczone książki, powinien je dobrze
zabezpieczyć przed wszelkimi uszkodzeniami i przed zniszczeniem.
5. Czytelnik i opiekun depozytu, powinni zwrócić uwagę na stan dzieła przed jego
wypożyczeniem. Książka poważnie uszkodzona nie powinna być wypożyczona.
Drobne uszkodzenia powinny być odnotowane.
6. Niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych pociąga za sobą
następujące konsekwencje:
a) zastosowanie sankcji finansowych poprzez obciążenie zalegającego ze
zwrotem materiałów bibliotecznych w wysokości określonej przez Regulamin
PBP Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu, umieszczony na stronie internetowej
www.kp.kalisz.pl,
b) skierowanie sprawy do windykacji.
7. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych
czytelnik jest zobowiązany:
a) zakupić egzemplarz tego samego autora, tytułu i tego samego lub nowszego
wydania lub,
b) zapłacić koszt naprawy książki, dostarczyć inną książkę znajdującą się
w sprzedaży i poszukiwaną przez Bibliotekę lub zapłacić stosowną kwotę
odszkodowania za zagubienie albo zniszczenie w wysokości 3-krotnej
rzeczywistej wartości.

