
REGULAMIN FILII NR 5 
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIECIU 

ODDZIAŁ DLA DZIECI

1. Biblioteka dla dzieci  /wypożyczalnia z czytelnią/  jest przeznaczona dla czytelników od lat  6, 
może z niej korzystać również młodzież i dorośli.

2. Wypożyczanie oraz czytanie książek na miejscu jest bezpłatne.

3. Dzieci,  które  chcą   wypożyczać   książki   do  domu,   zapoznają  się   z   regulaminem 
i własnoręcznie podpisują zobowiązanie. Za dzieci od „0” do VI klasy zobowiązania podpisują 
rodzice.

4. Czytelnik zawiadamia bibliotekę o każdorazowej zmianie adresu i przeniesienia do innej szkoły.

5. Czytelnik nie może korzystać z biblioteki, jeżeli w jego domu są zakaźnie chorzy.

6. Czytelnik może  jednorazowo wypożyczyć 3  książki na miesiąc.

7. Okres wypożyczenia książki może być przedłużony, o ile książka nie została zamówiona przez 
innego czytelnika, po okazaniu bibliotekarzowi pożyczonej książki.

8. Czytelnik, który nie zwrócił książki w terminie, otrzymuje wezwanie do jej  zwrotu. Jeżeli mimo 
wezwania  nie  oddał  książki  w  ciągu  tygodnia,  zawiadamia  się  pisemnie  o  tym 
rodziców /opiekunów/.

9. Czytelnik szanuje książki, gdyż są one wspólnym dobrem i powinny służyć czytelnikowi jak 
najdłużej.

10. Za  zagubioną  lub  zniszczoną  książkę  rodzice   /opiekunowie/  dziecka  obowiązani  są  zapłacić 
odszkodowanie,  którego  wysokość  odpowiada  wartości  książki  ustalonej  przez  bibliotekarza 
w oparciu o aktualną cenę rynkową oraz o następujące kryteria: 

- książki zakupione do 2000r. – 80% obecnej wartości książki 
- książki zakupione po 2000r. – 100% obecnej wartości książki.

11. Część księgozbioru jest przeznaczona do czytania na miejscu

12. Czytelnik  korzystający  z  biblioteki  na  miejscu  pozostawia  teczkę  i  wierzchnią  odzież 
w wyznaczonym na ten cel  miejscu,  zapisuje  się  w „zeszycie  obecności  w czytelni”,  wybiera 
książki i czasopisma z półek, a po przeczytaniu oddaje je bibliotekarzowi.

13. W bibliotece obowiązuje cisza.

14. Skargi  i  wnioski  czytelnicy  mogą  wpisywać  do  „książki  skarg  i  wniosków”,  znajdującej  się 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 141.

15. Czytelnik  niestosujący  się  do  przepisów  niniejszego  regulaminu  może  być  czasowo, 
a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z biblioteki. 
Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik oddziału. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania 
się do kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.

16. Czytelnik podpisujący zobowiązanie oświadcza, iż zna regulamin biblioteki i jednocześnie wyraża 
zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celach statystycznych oraz                   w 
sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek.
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