REGULAMIN CZYTELNI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W HUCIE GRUSZCZYNO
obowiązuje od 01.07.2009
§1
1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy mieszkańcy,
niezaleŜnie od tego, czy są stałymi czytelnikami
biblioteki.
2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
3. Wierzchnie okrycie i teczkę lub torbę naleŜy pozostawić
przy wejściu.
4. Czytelnik jest obowiązany zaznaczyć swoją obecność
wpisem do zeszytu czytelni.
5. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i
spoŜywania posiłków.
6. W czasie gdy w domu czytelnika panuje choroba
zakaźna, nie moŜe on korzystać z czytelni.
§2
1. W czytelni moŜna korzystać z księgozbioru podręcznego
oraz czasopism.
2. Z księgozbioru podręcznego i bieŜących czasopism
czytelnik korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
3. Nie mogą być zatrzymywane ksiąŜki, z których często
korzystają czytelnicy.
4. Czytelnik moŜe prosić o zarezerwowanie mu ksiąŜki, z
której chwilowo korzysta ktoś inny.
5. KsiąŜek i czasopism nie wolno wynosić z czytelni.
6. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca

7. KsiąŜek z księgozbioru podręcznego nie wypoŜycza się
do domu.
8. JeŜeli czytelnikowi potrzebna jest ksiąŜka, której nie ma
w księgozbiorze biblioteka informuje, w której z bibliotek
moŜe znajdować się poszukiwana pozycja.
§3
Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadanych
zbiorów, doboru lektury na określony temat, sposobu
korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i
innych materiałów znajdujących się w czytelni.
§4
Na kopiowanie rysunków, schematów, planów, map itp.
czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.
§5
1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania ksiąŜek
będących własnością społeczną. Korzystanie z rycin,
map itp. wymaga szczególnej ostroŜności, aby nie
narazić ich na uszkodzenie.
2. Za uszkodzenie czytelnik płaci odszkodowanie, którego
wysokość określa Kierownik Biblioteki Publicznej w
zaleŜności od stopnia uszkodzenia.
Na sumy wpłacone z tytułu uszkodzenia ksiąŜki
biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§6
Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego
regulaminu moŜe być czasowo, a w szczególnie
drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony
prawa do korzystania z czytelni. Decyzję w tej
sprawie podejmuje Kierownik Biblioteki Publicznej.
Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do
Wójta.
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