REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W GOŹDZIE
§1
1.Książki mogą wypożyczać osoby zapisane
do biblioteki.
2. Wypożyczanie książek jest bezpłatne.
§2
1. W bibliotece obowiązuje całkowity zakaz
palenia tytoniu i używania telefonów
komórkowych.
2. Czytelnicy będący pod wpływem alkoholu nie
będą obsłużeni.
§3
1. Czytelnik wypożyczający książkę po raz
pierwszy musi zapisać się do biblioteki. Przy
zapisie powinien:
-okazać dowód osobisty lub inny dokument ze
zdjęciem,
- wypełnić kartę zobowiązania i – po zapoznaniu
się z regulaminem wypożyczania książek –
podpisać ją.
2. Za czytelnika do lat 16 kartę zobowiązania
podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
3. Czytelnik zobowiązany jest poinformować
bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.
§4
1. Czytelnik wyraża zgodę na tradycyjna
i komputerową rejestrację danych osobowych
i na przetwarzanie dla celów bibliotecznych
i statystycznych.
§5
1. Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki.
2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy
niż 30 dni.
3. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu
wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią
zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
4. Biblioteka może zażądać zwrotu książek, jeśli
stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
5. Na prośbę czytelnika biblioteka może
rezerwować książki aktualnie wypożyczone
przez innych czytelników.
§6
1. W razie braku książki czytelnik może uzyskać
informacje, w której placówce może znajdować
się poszukiwana książka.

§7
1. Bibliotekarz udziela informacji o posiadanym
księgozbiorze, pomaga w korzystaniu
z katalogów oraz doborze książki.
§8
1. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania
książek. Powinien zwrócić uwagę na stan książki
przed wypożyczeniem. Uszkodzenia należy
zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia
lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.
Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz
w zależności od aktualnej wartości książki
i stopnia jej uszkodzenia.
3. Czytelnik, który zniszczył lub zagubił książkę,
może za zgodą bibliotekarza zwrócić inną
książkę przydatną bibliotece.
§9
1. Za przetrzymywanie książek ponad termin
określony w § 5 ust. 2 i 3 biblioteka może
odmówić dalszego korzystania ze swoich
zbiorów.
2.Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych
przez bibliotekę odmawia zwrotu książki,
biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie
z przepisami prawa.
§ 10
1. Zmiany w niniejszym regulaminie podawane
są do wiadomości w widocznym miejscu. Po
upływie 30 dni od daty informacji uważa się,
że czytelnik przyjął je do wiadomości.
§ 11
1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać
bezpośrednio do dyrekcji Gminnej Biblioteki
Publicznej.
§ 12
1. Czytelnicy nie stosujący się do przepisów
niniejszego regulaminu mogą być czasowo,
a w szczególnie drastycznych wypadkach na
stałe, pozbawieni prawa korzystania
z wypożyczalni.
Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor
biblioteki.

