REGULAMIN CZYTELNI
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JAROSŁAWIU

§
1. Z księgozbioru czytelni mogą korzystać wszyscy niezależnie od tego, czy są stałymi
czytelnikami biblioteki.
Księgozbiór czytelni udostępniany jest na miejscu.
2. W szczególnych wypadkach czytelnik może na okres 3 dni wypożyczyć książki
z księgozbioru czytelni, na podstawie aktualnej karty czytelnika.
3. Po upływie wyzanczonego terminu zwrotu książek naliczne będą opłaty za ich przetrzymanie w
wysokości 1 zł za każdy dzień i każdy egzemplarz.
4. Za każde wysłne upomnienie biblioteka pobiera zwrot kosztów wysyłki ( 2zł ).
5. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
6. Czytelnik pozostawia u dyżurnego bibliotekarza kartę biblioteczną lub inny ważny dokument
tożsamości.
7. W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz palenia tytoniu.
8. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z czytelni.
§
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W czytelni można korzystać z książek i czasopism.
Przyniesione ze sobą książki i czasopisma czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza.
Z bieżących czasopism czytelnik korzysta bez pośrednictwa bibliotekarza.
Wybrane książki czytelnik podaje bibliotekarzowi w celu dokonania ewidencji wypożyczeń.
Czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki, z której chwilowo korzysta ktoś inny.
Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca książki i otrzymuje pozostawiony dokument.
Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze, bibliotekarz poinformuje
czytelnika o jej dostępności w innych bibliotekach.
8. Czytelnia prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne.
§
1. Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący
czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogu, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów
znajdujących się w bibliotece.
§
1. Za uszkodzone książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa kierownik czytelni
w zależności od stopnia uszkodzenia.
2. Na sumy wpłacone z tytułu uszkodzenia książek, biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
§
1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo,
a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z czytelni.
Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu.
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