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Prawo i warunki korzystania
§ 1.
Zasoby czytelni są ogólnodostępne.
Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
Z uwagi na brak szatni prosimy o ograniczenie
przynoszenia dużych teczek i toreb do czytelni.
Czytelnik winien ze sobą przynieść „Kartę
Czytelnika”, lub inny dokument stwierdzający
jego tożsamość.
Dane osobowe czytelników zbierane przez
bibliotekarza są wykorzystywane wyłącznie do
celów statystycznych oraz w sprawach związanych z ochroną zbiorów.
W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia
tytoniu i spożywania posiłków oraz korzystania
z telefonów komórkowych.
§ 2.
W czytelni korzystać można z książek
i czasopism znajdujących się w czytelni oraz
z książek i czasopism pochodzących z innych
zbiorów SBP.
Zwrot dowodu tożsamości następuje po
oddaniu książek udostępnianych na miejscu.
Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza
u dyżurnego bibliotekarza.
Książek z księgozbioru czytelni oraz czasopism
nie wypożycza się do domu.

Porady i informacje
§ 3.
1. Jeżeli potrzebnych czytelnikowi książek nie ma
w księgozbiorze SBP, pracownik informuje
o możliwościach dalszych poszukiwań lub
kieruje do Wypożyczalni Międzybibliotecznej
SBP.
2. Biblioteka udziela informacji dotyczących
posiadanych zbiorów, doboru literatury na
interesujący czytelników temat, sposobu
korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących
się w bibliotece.

Obowiązki Czytelnika
§ 4.
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania
książek będących własnością społeczną.
Korzystanie z rycin, map wymaga szczególnej
ostrożności aby nie narazić ich na uszkodzenie.
2. Za uszkodzone książki czytelnik płaci
odszkodowanie, którego wysokość określa
kierownik działu w zależności od stopnia
uszkodzenia.
Na sumy wypłacone z tytułu uszkodzenia
książki biblioteka wydaje czytelnikowi
pokwitowanie.
3. Na kopiowanie schematów, planów, map, itp.
Czytelnik powinien uzyskać zgodę dyżurnego
bibliotekarza.
Przepisy końcowe
§ 5.
1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać u
Dyrektora SBP lub u Dyrektora Wydziału
Kultury i Sportu Urzędu Miasta.
2. Użytkownik ma prawo wyrażenia swojej oceny
pracy działalności biblioteki poprzez udzielenie
opinii kierownikowi działu bądź dyrektorowi
biblioteki albo wypełnienie arkusza oceny,
dostępnego u pracownika czytelni
§ 6.
1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów
niniejszego regulaminu może być czasowo,
a w szczególnie drastycznych wypadkach na
stałe pozbawiony prawa korzystania z czytelni.
Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor
biblioteki.
2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się
do Dyrektora Wydz. KiSUM w Nowym Sączu.
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