
REGULAMIN CZYTELNI 

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIŃSK MAZOWIECKI  

Z SIEDZIBĄ W STOJADŁACH 

 

Warunki korzystania 

1. Z Czytelni korzystają Czytelnicy posiadający aktualną kartę biblioteczną, okazując ją 

Bibliotekarzowi.  

2. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne. 

3. Wierzchnie okrycie, teczkę lub torbę należy pozostawić przy wieszaku. 

4. W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i picia 

napojów. Należy wyciszyć  telefony komórkowe  i opuścić  Czytelnię na czas rozmowy 

telefonicznej.  

5. Z Czytelni nie mogą korzystać osoby, które są pod wpływem alkoholu lub innych 

substancji psychoaktywnych. 

6. Czytelnik ma prawo korzystać z własnego sprzętu (np. z laptopa) za wiedzą i zgodą 

dyżurującego Bibliotekarza i w wyznaczonym do tego miejscu. Czytelnik nie może 

korzystać z  bibliotecznych gniazd sieciowych i elektrycznych. Biblioteka nie ponosi 

odpowiedzialności za ewentualną kradzież, utratę danych lub uszkodzenie osobistego sprzętu.  

7. Czytelnik może korzystać z komputerów i Internetu na zasadach określonych w Regulaminie.  

8. Czytelnik zobowiązany jest do dbałości o udostępniane materiały biblioteczne, 

poszanowanie książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej.  

9. Czytelnik zgłasza Bibliotekarzowi uszkodzenia zauważone w udostępnionych zbiorach.  

10. Czytelnik zobowiązany jest pokryć koszt uszkodzonych materiałów bibliotecznych, 

których wysokość określa Dyrektor Biblioteki w zależności od stopnia uszkodzenia 

i  wartości wydawnictwa.   

 

Porady  

1. Bibliotekarz, na prośbę Czytelnika udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów. 

2. Bibliotekarz pomaga w doborze literatury na dany temat, sposobu korzystania 

z  katalogów i wydawnictw informacyjnych.  

3. Czytelnik może uzyskać informacje o zasobach informacyjnych, bibliograficznych 

i  regionalnych oraz katalogach komputerowych. 

  

Udostępnianie  

1. Czytelnik zgłasza u Bibliotekarza przyniesione ze sobą książki i czasopisma. 



2. Z bieżących czasopism korzysta Czytelnik bez pośrednictwa Bibliotekarza. 

3. Książki oraz roczniki czasopism zamawia Czytelnik u Bibliotekarza. 

4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie mu książki, z której chwilowo korzysta ktoś inny. 

5. Książek i czasopism nie wolno wynosić z Czytelni. 

6. Przed opuszczeniem Czytelni, Czytelnik zwraca książki do dyżurującego Bibliotekarza.  

7. Książki typu słowniki, encyklopedie, leksykony z księgozbioru Czytelni nie wypożycza 

się do domu. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu, może być czasowo,  

a   w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania 

z  czytelni. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Biblioteki. 

2. Biblioteka nie świadczy usługi kopiowania, kserowania materiałów bibliotecznych. 

3. Bibliotekarz ma prawo odmówienia wypożyczenia książki i świadczenia innych usług 

bibliotecznych osobom z kontem obciążonym zaległościami książkowymi. 

 

 


