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Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin biblioteki, zwany dalej regulaminem, określa warunki i zasady
korzystania z zasobów biblioteki Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) bibliotece, należy przez to rozumieć bibliotekę działającą w Zespole Szkół
im. A. Średniawskiego w Myślenicach;
2) użytkowniku/czytelniku, należy przez to rozumieć osobę, która może korzystać
z zasobów biblioteki;
3) materiałach/zasobach/zbiorach bibliotecznych, należy przez to rozumieć
wszystkie dokumenty graficzne, dźwiękowe i audiowizualne zgromadzone
w bibliotece.

Rozdział 2
Użytkownicy biblioteki
§ 3. 1. Ze zbiorów biblioteki nieodpłatnie mogą korzystać:
1) uczniowie;
2) słuchacze;
3) nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół;
4) rodzice/prawni opiekunowie uczniów.
2. Z księgozbioru podręcznego i czasopism użytkownicy mogą korzystać
na miejscu, w szczególnych przypadkach materiały mogą wypożyczyć na lekcję.
3. Wyboru książek dokonują czytelnicy korzystając ze swobodnego dostępu
do półek, spisu lektur, a także dostępnego na komputerze bibliotekarza katalogu
biblioteki.
4. W razie trudności związanych z wyborem książki bibliotekarz służy
pomocą i radą.

Rozdział 3
Prawa i obowiązki użytkowników biblioteki
§ 4. 1. Użytkownicy mają prawo do:
1) wypożyczania materiałów bibliotecznych
w regulaminie;
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2)
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5)
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3)
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5)
6)

korzystania z księgozbioru podręcznego;
korzystania z pomocy i porad bibliotekarza;
wypożyczenia dwóch książek na okres miesiąca;
wypożyczenia większej ilości książek po konsultacji z bibliotekarzem;
prolongowania książek po konsultacji z bibliotekarzem.
2. Użytkownicy mają obowiązek:
przestrzegać zasad korzystania z biblioteki, określonych w niniejszym
regulaminie;
dbać o powierzone materiały biblioteczne, w szczególności chronić je przed
zgubieniem, uszkodzeniami mechanicznymi lub zabrudzeniem, zaniechać
podkreślania tekstu i czynienia uwag na marginesach;
zgłaszać bibliotekarzowi wszystkie zauważone uszkodzenia;
w przypadku zniszczenia lub zgubienia książki zwrócić do biblioteki taką samą
lub wskazaną przez bibliotekarza pozycję, albo po uzgodnieniu z bibliotekarzem
wpłacić równowartość pieniężną zagubionej książki;
zachowywać ciszę i czystość w pomieszczeniach biblioteki, przestrzegać zakazu
spożywania posiłków;
zwrócić materiały biblioteczne najpóźniej na tydzień przed zakończeniem roku
szkolnego.

Rozdział 4
Zasady korzystania z materiałów bibliotecznych
§ 5. 1. Użytkownik może wypożyczyć dwie książki na okres miesiąca.
2. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub
zwiększyć liczbę wypożyczeń albo zmienić termin zwrotu książki.
3. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, może przed terminem zwrotu prosić
o jej prolongowanie.
4. Uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół, którzy z niego odchodzą,
zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką i pobrania
od bibliotekarza zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych
z biblioteki. Zaświadczenie należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół najpóźniej
na dwa dni przed opuszczeniem szkoły. Wzór zaświadczenia znajduje się
w załączniku.
5. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo stosowania przewidzianych w Statucie
Zespołu Szkół sankcji w stosunku do uczniów nieprzestrzegających postanowień
niniejszego regulaminu.
6. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie
wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
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Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 6. 1. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich użytkowników,
korzystających z materiałów bibliotecznych.
2. Każdy użytkownik powinien zapoznać się z treścią regulaminu
i przestrzegać jego postanowień.
3. Czytelnik niestosujący się do niniejszego regulaminu może być pozbawiony
swoich praw na czas określony przez bibliotekarza.
§ 7. Biblioteka czynna
do wiadomości godzinach.

jest

codziennie

w

ustalonych

i

podanych

Załącznik do Regulaminu biblioteki

…………………….
pieczęć szkoły

Zaświadczenie

Potwierdzam, że ……………………………..………………………………..
zwrócił/zwróciła wszystkie wypożyczone materiały biblioteczne.

…………………….
miejscowość, data

……………………….
podpis bibliotekarza
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