
REGULAMIN CZYTELNI 
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIECIU

§ 1 Prawo korzystania

1. Z  czytelni  mogą  korzystać  wszyscy  użytkownicy  biblioteki,  niezależnie  od  tego,  
czy są stałymi jej czytelnikami.

2. Korzystanie  z  czytelni  jest  bezpłatne.  Ustalonym  opłatom  podlegają  tylko  usługi 
reprograficzne.

3. Wierzchnie okrycie, teczkę lub torbę czytelnik pozostawia na wieszaku lub w miejscu 
wskazanym przez bibliotekarza.

4. Czytelnik jest zobowiązany okazać bibliotekarzowi dokument tożsamości ze zdjęciem.
5. Czytelnik jest zobowiązany wpisać się do zeszytu obecności.
6. W  czytelni  obowiązuje  cisza,  zakaz  palenia  tytoniu,  spożywania  posiłków  

i korzystania z telefonów komórkowych.

§ 2 Zasady korzystania

1. Ze zbiorów czytelni można korzystać tylko na miejscu.
2. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u bibliotekarza.
3. Książki  i  czasopisma  podaje  bibliotekarz.  Przed  opuszczeniem  czytelni,  czytelnik 

zwraca książki i otrzymuje pozostawiony dokument tożsamości.
4. Nie wolno wynosić z czytelni książek i czasopism.
5. Bibliotekarz udziela informacji dotyczących zbiorów, doboru literatury na interesujący 

czytelnika  temat,  sposobu  korzystania  z  katalogów,  wydawnictw  informacyjnych
 i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

§ 3 Wypożyczenia międzybiblioteczne

1. W przypadku  braku  książki  w  zbiorach  MBP  w Świeciu,  na  życzenie  czytelnika 
biblioteka może sprowadzić żądaną publikację z innej biblioteki w Polsce.

2. Koszty  przesyłki  pokrywa  czytelnik.  Z  publikacji  przysłanych  z  innych  bibliotek 
można korzystać jedynie w czytelni MBP w Świeciu.

§ 4 Ochrona zbiorów

1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów biblioteki.
2. W  przypadku  uszkodzenia  książki  lub  czasopisma  czytelnik  jest  zobowiązany  

do zwrócenia tego samego tytułu lub za zgodą kierownika czytelni tytułu innego nie 
mniejszej wartości, przydatnego w bibliotece, bądź uiścić opłatę, której wysokość jest 
równa aktualnej wartości rynkowej lub wycenie antykwarycznej.

3. Stopień zużycia  zniszczonej  publikacji  nie  ma wpływu na zmniejszenie  wysokości 
odszkodowania. Do całości odszkodowania wlicza się koszt oprawy introligatorskiej, 
jeżeli publikacja ją posiadała, według aktualnego cennika usług introligatorskich.

4. Na  sumy  wpłacone  tytułem  odszkodowania  biblioteka  wydaje  czytelnikowi 
pokwitowanie.



§ 5 Skargi i wnioski

1. Skargi i wnioski czytelnik może wpisać do książki  skarg i  wniosków lub zgłaszać
 u kierownika MBP.

§ 6 Przepisy końcowe

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo,
 a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania 
z czytelni. Decyzje w tej sprawie podejmuje kierownik biblioteki.

2. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. nr 133, poz. 883) Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu informuje, że dane 
osobowe czytelników zbierane i przechowywane służą jedynie do realizacji bibliotece 
podstawowych zadań bibliotecznych wynikających z przepisów prawa.
Każdy  czytelnik  ma  prawo  wglądu  do  swoich  danych  osobowych  oraz  ich 
poprawiania.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 marca 2006 roku.


