Załącznik Nr 3
do Zarządzania Nr 5/2018Dyrektora
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jędrzejowie z dnia 15 maja 2018r.

Regulamin
Czytelni literatury popularno-naukowej
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Jędrzejowie
&1
Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze zbiorów Czytelni literatury
popularno-naukowej.
&2
1. Czytelnia jest dostępna dla wszystkich osób chcących z niej korzystać i którzy
zarejestrowali się w rejestrze czytelni
2. Korzystanie ze zbiorów czytelni, stanowisk komputerowych oraz Internetu jest
bezpłatne
3. Korzystających z czytelni obowiązuje: pozostawienie na wieszakach w czytelni
wierzchniego okrycia, toreb, teczek, plecaków itp., zachowanie w ciszy, zgłoszenie
wnoszonych wydawnictw; zakaz palenia tytoniu i zażywania środków odurzających,
spożywania posiłków i napojów przy stolikach, korzystania
z telefonów komórkowych oraz wynoszenie materiałów bibliotecznych poza
pomieszczenie Czytelni.
4. Z Czytelni można korzystać na podstawie aktualnej kart czytelnika Biblioteki.
W czasie korzystania karta czytelnika przechowywana jest na stanowisku
bibliotekarza.
5. Biblioteka ma prawo sprawdzić czy kartą czytelnika posługuje się jej właściciel,
prosząc korzystającego o okazanie dokumentu ze zdjęciem
6. Czytelnia udostępnia na miejscu:
a) Księgozbiór podręczny ze wszystkich dziedzin wiedzy
b) Księgozbiór dotyczący regionu;
c) Czasopisma regionalne
d) Materiały biblioteczne sprowadzane z innych bibliotek
7. Czytelnik składa zamówienie podając :imię i nazwisko autora, tytuł i sygnaturę
książki
8. Czytelnia przyjmuje zamówienia na materiały biblioteczne z innych bibliotek,
realizuje je nieodpłatnie w ramach wypożyczeni międzybibliotecznych
i udostępnia na miejscu
&3
1. Pracownik czytelni udziela informacji dotyczących zbiorów czytelni, doboru
literatury na interesujący czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów,
wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w czytelni.
2. Czytelnia wykonuje odpłatnie:
a) wydruki komputerowe, skanowanie wybranych materiałów bibliotecznych,
( art.14 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. bibliotekach w Dz.U. z 2018
poz.574)
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b) odbitki kserograficzne -biblioteka może kopiować wyłącznie fragmenty
opublikowanych utworów, nie większych niż 1 arkusz wydawniczy (podstawa
prawna: art.30 ust.1 z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
c) usługi informacyjne
d) usługi bibliograficzne
4. Wysokość opłat za poszczególne rodzaje usług reguluje cennik wywieszony do
wiadomości czytelników
&4
1. Czytelnia umożliwia bezpłatne korzystanie z Internetu, baz nabytych i własnych oraz
aplikacji użytkowych.
2. Internet udostępniany jest na wyznaczonych stanowiskach komputerowych
3. Dostęp do sieci Internet w Bibliotece służy zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i
naukowych użytkowników. Zabrania się do wykorzystywania go do celów
komercyjnych, a także sprzecznych z obowiązującym prawem, w tym prawem
dotyczącym ochrony dóbr osobistych, prawa autorskiego, oraz wyszukiwania
i rozpowszechniania treści nieobyczajnych.
4. Czas korzystania ze stanowiska komputerowego czytelnik ustala z dyżurującym
bibliotekarzem. Jednak jest on nie dłuższy niż 2 godziny
5. Bibliotekarz może czas korzystania ze stanowiska przedłużyć ponad 2 godziny w
przypadku braku osób oczekujących na korzystanie ze stanowiska
&5
1. Korzystających ze stanowisk komputerowych obowiązuje:
a) niezwłoczne zgłoszenie ewentualnych uszkodzeń sprzętu elektronicznego,
słuchawek, problemów z oprogramowaniem;
b) poinformowanie bibliotekarza o zakończeniu pracy na stanowisku
komputerowym;
c) zakaz przegrywania baz na nośniki komputerowe, instalacji własnego
oprogramowania, dokonywania zmian na stanowisku komputerowym
d) W pomieszczeniach przeznaczonych do udostępniania zbiorów obowiązuje
2. Czytelnik korzystający z Internetu nie może podejmować działań mających na celu
uzyskanie nieuprawnionego dostępu do zasobów sieci lub komputerów np.
podszywanie się pod innych użytkowników, monitorowanie łącz lub skanowanie
portów;
3. Niedopuszczalne są działania mające na celu m.in. pobieranie i udostępnianie w sieci
nielegalnych plików muzycznych, wideo lub oprogramowania;
4. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności na jakiekolwiek szkody poniesione lub
wyrządzone przez czytelnika , wynikające z korzystania z udostępnionych na
stanowiskach komputerowych aplikacji oraz z usługi dostępu do sieci Internet, w
szczególności za:
a) brak dostępu do usług Internetowych (np.strony www, poczta) lub
nieprawidłowe ich działanie;
b) utratę danych użytkownika korzystającego z usług internetowych oraz
aplikacji
5. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy

Załącznik Nr 3
do Zarządzania Nr 5/2018Dyrektora
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jędrzejowie z dnia 15 maja 2018r.

w trakcie użytkowania zasobów Internetu oraz stanowiska komputerowego;
6. Za działania sprzeczne z prawem i niniejszym Regulaminem odpowiada wyłącznie
czytelnik – sprawca tych działań;
7. Bibliotekarz może odmówić udostepnienia stanowiska komputerowego, jeżeli
uzna ,że czytelnik postępuje niezgodnie z Regulaminem lub wykonuje czynności
narażające udostępniony sprzęt na uszkodzenie czy zagrażające bezpieczeństwu sieci
komputerowej .
&6
1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania udostępnionych materiałów oraz sprzętu.
Zauważone uszkodzenia winien zgłosić bibliotekarzowi przed skorzystaniem z nich.
2. Czytelnik jest odpowiedzialny materialnie za powstałe z jego winy uszkodzenia
materiałów bibliotecznych i sprzętu;
3. Wysokość odszkodowania ustala pracownik czytelni w porozumieniu z dyrektorem
biblioteki, w zależności od aktualnej wartości uszkodzonego materiału
bibliotecznego lub sprzętu. W tym celu współpracuje z informatykiem.
&7
1.

Zabrania się przebywania na terenie Biblioteki osobom:
a) będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
b) które swoim zachowaniem zakłócają pracę czytelnikom i pracownikowi
2. W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi pracownik ma prawo do
interwencji
3. W przypadku wystąpienia konieczności ewakuacji osób przebywających na terenie
Biblioteki lub zaistnienia innych sytuacji powodujących zagrożenie życia i zdrowia
należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydanym przez pracownika
Biblioteki
&8
1. Nieprzestrzeganie Regulaminu może spowodować pozbawienie czytelnika prawa
korzystania z czytelni na czas określony.
2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 czytelnikowi przysługuje prawo odwołania do
Dyrektora Biblioteki

