
 1 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  

W BYCHLEWIE 
FILIA BIBLIOTECZNA W PETRYKOZACH 

 

 

 

 

Regulamin wypożyczalni Filii Bibliotecznej w Petrykozach 

 

1. Prawo korzystania z wypożyczalni 

 Zbiory Biblioteki są zbiorami ogólno dostępnymi i korzystanie z nich jest bezpłatne. 

 Przy zapisie do Biblioteki, zgłaszający się powinien: 

 okazać dokument stwierdzający tożsamość. 

 wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania 

regulaminu. 

 osoba niepełnoletnia zapisuje się do Biblioteki w obecności jednego z 

rodziców lub opiekuna prawnego, który po zapoznaniu się z Regulaminem 

potwierdza podpisem, że przyjmuje odpowiedzialność za wypełnienie 

zobowiązań w stosunku do Biblioteki. 

 Dane osobowe, które podaje się przy zapisie do Biblioteki są niezbędne do użyczenia 

materiałów bibliotecznych. Osoba, która nie wyrazi na umieszczenie swoich danych 

osobowych w ewidencji czytelników, nie może wypożyczać książek na zewnątrz. 

 Dane czytelników nie będą udostępniane innym podmiotom. 

 Każdy czytelnik zapisany do Biblioteki otrzymuje swój numer statystyczny, 

uzupełniony odpowiednimi kodami literowymi i cyfrowymi wskazującymi na podział 

czytelników wg wieku i zajęcia. 

 Każdy czytelnik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych umieszczonych 

w ewidencji czytelników oraz ich poprawiania. 

 Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, 

miejsca pracy lub szkoły. 

 W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków. 

 Czytelnik przychodzący do Biblioteki z wolnym dostępem do półek zostawia 

wierzchnie okrycie, torbę, plecak itp. w miejscu wskazanym przez bibliotekarza. 
2. Kaucja 

 Od czytelników dorosłych nie będących stałymi mieszkańcami Powiatu 

Pabianickiego, przy zapisie do Biblioteki pobiera się kaucję w wysokości 50,00 zł, a od 

dzieci i młodzieży 15,00 zł na okres 1 roku. Kaucja nie odebrana w ciągu 3 miesięcy po 

upływie roku (jeżeli czytelnik zaprzestał wypożyczeń) nie podlega zwrotowi. Zostaje ona 

przekazana na zakup zbiorów bibliotecznych. 

 W przypadku wypożyczenia poza siedzibę Biblioteki książki o dużej wartości 

rynkowej, bibliotekarz może zażądać od czytelnika kaucji równej wartości wypożyczonej 

pozycji. Kaucja podlega zwrotowi z chwilą oddania pozycji. 
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3. Wypożyczenia zbiorów bibliotecznych. 

 Z księgozbioru zasadniczego czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 6 woluminów 

na okres 1 miesiąca. 

 Termin zwrotu lektur szkolnych oraz nowości wydawniczych, mija po upływie  

2 tygodni. Lektury wypożyczane są z ograniczeniem do 1 egzemplarza danego tytułu. 

 Zwiększenie liczby wypożyczeń jednorazowo może nastąpić w przypadku potrzeb 

naukowych lub szczególnej sytuacji zdrowotnej czytelnika. 

 Z księgozbioru podręcznego oraz prasy mogą korzystać wyłącznie osoby zapisane do 

Biblioteki. 

 Księgozbiór podręczny jest udostępniany czytelnikom jedynie na miejscu. 

 Z bieżących numerów czasopism czytelnicy korzystają w Bibliotece, pozostałe 

numery można wypożyczać na zewnątrz, po uprzednim zapisie w zeszycie wypożyczeń. 

 Środki audiowizualne (kasety VHS, płyty) są wypożyczane darmowo i rejestrowane w 

zeszycie wypożyczeń. 

 Biblioteka ma prawo przedłużyć termin zwrotu książki, jeżeli nie zostało na nią 

zgłoszone zamówienie. Przy przedłużaniu terminu zwrotu, w celu dokonania 

przerejestrowania, czytelnik zobowiązany jest do okazania wypożyczonych książek. 

 W szczególnych przypadkach Biblioteka może prosić o zwrot wypożyczonych książek 

przed upływem ustalonego terminu. 

 W razie braku określonej książki w Bibliotece, na życzenie czytelnika bibliotekarz 

udziela informacji o najbliższych placówkach bibliotecznych, w których dana pozycja 

mogą się znajdować, bądź na zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadzić ją z 

innej biblioteki. 

4. Informacje i porady 

 Bibliotekarz udziela informacji bibliotecznych, a na życzenie czytelnika również 

bibliograficznych i rzeczowych. Może także pomagać w doborze lektury. 

5. Sankcje regulaminowe. 

 Po upływie ustalonego terminu zwrotu książki, Biblioteka może wysłać do czytelnika 

upomnienie. 

 Po otrzymaniu upomnienia, czytelnik zobowiązany jest bezzwłocznie zgłosić się do 

Biblioteki i zwrócić książkę. W razie niedostosowania się, Biblioteka kieruje sprawę 

egzekwowania książek i kar regulaminowych do Sądu. 

 W przypadku zagubienia, zniszczenia książki, czytelnik zobowiązany jest do 

odkupienia identycznego egzemplarza. 

 Odszkodowanie za zagubioną lub zniszczoną książkę, której czytelnik nie może 

odkupić wynosi dwukrotną wartość aktualnej ceny książki, a w przypadku wydawnictw 

szczególnie cennych czterokrotną. 

 Stopień zużycia książki nie wpływa na zmniejszenie wysokości odszkodowania. 

Wysokość odszkodowania za książkę stanowi karę regulaminową. 

 Zagubione książki stanowią nadal własność Biblioteki, mimo uiszczenia kary 

regulaminowej. Posiadacz książki nie nabywa do niej praw własności. 

 W przypadkach szczególnie uzasadnionych, bibliotekarz może zaproponować 

czytelnikowi lub osobie poręczającej aby w zamian za zagubioną, zniszczoną książkę 

przekazał inną pozycję uznaną za przydatną w Bibliotece. 

 W przypadku wypożyczenia dzieła wielotomowego i nie zwrócenia jednego z tomów, 

czytelnik odpowiada za całość dzieła. 

 Za uszkodzenie książki czytelnik zobowiązany jest do odszkodowania, którego 

wysokość ustala kierownik Biblioteki w zależności od stopnia uszkodzenia. 
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 W przypadkach losowych (pożar, kradzież itp.) warunkiem od kar regulaminowych, 

jest przedłożenie w Bibliotece odpowiedniego zaświadczenia uprawnionych do tego 

organów. 

 Czytelnik, który dokonał kradzieży książki, lub innych zbiorów bibliotecznych bądź 

wyniósł je bez zgłaszania bibliotekarzowi traci prawo do przebywania na terenie 

Biblioteki oraz korzystania ze zbiorów. 

6. Poszanowanie zbiorów bibliotecznych 

 Zbiory biblioteczne są własnością społeczną.  

 Czytelnik zobowiązany jest do troskliwego obchodzenia się z wypożyczaną książką, 

czasopismem czy płytą. Wypożyczonych zbiorów nie należy niszczyć podkreśleniami 

tekstu, uwagami na marginesach, należy je chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi i 

wilgocią. 

 Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem. Zauważone 

uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi. 

7. Życzenia i zażalenia czytelników 

 Życzenia i zażalenia dotyczące funkcjonowania Biblioteki osoby poręczające i 

czytelnicy mogą zgłaszać do kierownika GBP. 

8. Przepisy końcowe 

 Przestrzeganie przepisów niniejszego Regulaminu obowiązuje wszystkich 

czytelników korzystających ze zbiorów Biblioteki a także osoby poręczające. 

 Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być decyzją 

kierownika Biblioteki zawieszony okresowo lub całkowicie w prawach korzystania z 

Wypożyczalni. 

 

 


