REGULAMIN

WYPO¯YCZALNI DLA DZIECI

S¥DECKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYM S¥CZU

Zasady korzystania ze zbiorów
1. Z wypo¿yczalni mog¹ korzystaæ
dzieci i m³odzie¿.
2. Korzystanie z wypo¿yczalni jest bezp³atne.
3. Ksi¹¿ki wypo¿yczane s¹ po okazaniu
dowodu osobistego jednego z rodziców
lub legitymacji szkolnej
oraz
po
wype³nieniu
przez
rodzica
karty
zobowi¹zania.
4. Dane osobowe czytelników zbierane przez
bibliotekarza
bêd¹
wykorzystywane
wy³¹cznie do celów statystycznych oraz
w sprawach zwi¹zanych z ochron¹ zbiorów.
5. Ksi¹¿ki wypo¿yczane s¹ na okres 30 dni.
6. Jednorazowo mo¿na wypo¿yczyæ 7 ksi¹¿ek.
7. Bibliotekarz mo¿e przesun¹æ termin
zwrotu wypo¿yczonej ksi¹¿ki jeœli nie ma
na ni¹ zapotrzebowania ze strony innych
czytelników.
Obowi¹zki czytelnika
1. Czytelnik
zobowi¹zany
jest
do
poszanowania
ksi¹¿ek
bêd¹cych
w³asnoœci¹ spo³eczn¹, powinien te¿
zwróciæ uwagê na stan ksi¹¿ki przed jej
wypo¿yczeniem, a zauwa¿one uszkodzenia
nale¿y zg³osiæ bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynik³e z zagubienia,
uszkodzenia lub zniszczenia ksi¹¿ki
z literatury piêknej odpowiada czytelnik
p³ac¹c
odszkodowanie za
ksi¹¿kê
w wysokoœci œredniej ceny zakupu
ustalonej za rok poprzedni,
b¹dŸ
przekazuj¹c inn¹ o podobnej wartoœci
i treœci.

3. Za przetrzymanie ksi¹¿ek ponad
wyznaczony termin pobierana jest
kara w kwocie 3,00 z³.
4. Je¿eli czytelnik mimo upomnieñ
wys³anych przez bibliotekê odmawia
zwrotu ksi¹¿ki lub uiszczenia nale¿nej
kary, biblioteka dochodzi swoich
roszczeñ zgodnie z przepisami prawa.
5. Zagubienie legitymacji czytelnika nale¿y
niezw³ocznie zg³osiæ bibliotekarzowi.
6. Op³ata za wydanie nowej legitymacji
wynosi 2 z³.

Przepisy koñcowe
1. Skargi i wnioski czytelnicy mog¹
wpisywaæ do ksiêgi skarg i wniosków.
2. U¿ytkownik ma prawo wyra¿enia swojej
oceny pracy dzia³alnoœci biblioteki
poprzez udzielenie opinii kierownikowi
dzia³u b¹dŸ dyrektorowi biblioteki albo
wype³nienie arkusza oceny,dostêpnego
u pracownika biblioteki.
3. Czytelnik nie stosuj¹cy siê do przepisów
niniejszego regulaminu mo¿e byæ czasowo
pozbawiony
prawa
korzystania
z biblioteki. Decyzje w tej sprawie
podejmuje kierownik biblioteki.
Czytelnikowi
przys³uguje
prawo
odwo³ania
siê do Dyrektora SBP
w Nowym S¹czu ul. Franciszkañska 11.

Nowy S¹cz, 10 stycznia 2011r.

