
Regulamin korzystania z księgozbioru  
Biblioteki Publicznej Gminy Rychliki i Filii w Jelonkach 

 

§ 1 

1. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki maja wszyscy czytelnicy 

2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne 

3. Czytelnikom, którzy nie są stałymi mieszkańcami Gminy Rychliki, książki wypożycza się 

po wpłacie kaucji zwrotnej Wysokość kaucji ustala Kierownik Biblioteki. Po upływie roku 

od zaprzestania korzystania z Biblioteki nieodebrana kaucja jest wpłacana na dochody 

Biblioteki. 

4. Przy zapisie czytelnik zobowiązany jest :  

 okazać dowód osobisty 

 zapoznać się z regulaminem 

 wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania 

regulaminu za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują 

zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. 

5. Czytelnik winien zawiadomić Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania. 

6. Z wypożyczalni mogą korzystać tylko czytelnicy, którzy nie zalegają ze zwrotem książek. 

§ 2 

1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 4 książki na okres jednego miesiąca. 

Biblioteka na prośbę czytelnika może przedłużyć termin zwrotu książki, jeżeli nie ma na 

tą książkę zapotrzebowania wśród innych czytelników. 

2. Biblioteka może skrócić czas wypożyczenia lub żądać zwrotu książek przed terminem, 

jeżeli są to pozycje szczególnie poszukiwane. 

3. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek. Przed wypożyczeniem winien 

zwrócić uwagę na ich stan i zgłosić bibliotekarzowi zauważone uszkodzenia. 

§ 3 

1. Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu. 

2. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić książkę w terminie. Za przetrzymywanie książek 

pobiera się od czytelników opłatę w kwocie ustalonej przez Kierownika Biblioteki. 

Czytelnik zobowiązany jest także do zwrotu kosztów wysyłanych upomnień. 

3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest :  

odkupić taką samą książkę, albo odkupić inną, nie mniejszej wartości, w 

uzgodnieniu z Kierownikiem Biblioteki, względnie zapłacić odszkodowanie. 



4. W razie zagubienia lub uszkodzenia przez czytelnika jednego z tomów dzieła 

kilkutomowego, pobiera się należność ustaloną wg zasad zawartych w § 3 pkt. 3, przy 

czym pozostałe tomy stanowią nadal własność Biblioteki. 

5. Jeżeli czytelnik odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka 

dochodzi swoich roszczeń w drodze postępowania sądowego. 

§ 4 

1. Bibliotekarz udziela czytelnikowi informacji o książkach znajdujących się w Bibliotece, 

rodzajach katalogów i sposobie korzystania z nich. 

2. W razie braku poszukiwanych książek, na prośbę czytelnika, Biblioteka sprowadza je, w 

miarę możliwości z innych Bibliotek na koszt czytelnika. 

§ 5 

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a 

nawet w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony praw korzystania 

z Biblioteki. 

2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Wójta Gminy Rychliki. 
 

 


