REGULAMIN CZYTELNI IM. ADAMA WOLNIKOWSKIEGO
BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ IM. WIKTORA KULERSKIEGO

§1
1. Z Czytelni mogą korzystać wszyscy czytelnicy od lat 15 niezależnie od tego, czy są
2.
3.
4.
5.
6.

stałymi czytelnikami Biblioteki.
Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne.
Wierzchnie okrycie, torbę czy plecak należy pozostawić w szatni.
Czytelnik zobowiązany jest wpisać się do zeszytu obecności i na czas korzystania
pozostawić dokument.
W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków
i napojów oraz używania wszelkich urządzeń, które zakłócają ciszę.
Z Czytelni nie mogą korzystać:
 osoby, które swym ubiorem oraz brakiem higieny osobistej utrudniają
lub uniemożliwiają korzystanie ze zbiorów bibliotecznych innym osobom,
 osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu i będące pod wpływem
środków odurzających.
§2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza.
Księgozbiór znajdujący się w Czytelni podaje wyłącznie dyżurujący bibliotekarz.
Książek nie wolno wynosić z Czytelni bez zgody bibliotekarza.
Przed opuszczeniem Czytelni, czytelnik zwraca książki.
Książek z Czytelni nie wypożycza się do domu.
Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze Czytelni,
bibliotekarz informuje, w której z bibliotek na terenie miasta może znajdować się
poszukiwana książka.
Na prośbę czytelnika bibliotekarz może sprowadzić książki z innych bibliotek
w kraju (wypożyczanie międzybiblioteczne).
§3

1. Bibliotekarz dyżurujący w Czytelni udziela informacji dotyczących posiadanych

zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat, sposobu korzystania
z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się
w Czytelni.

§4
1. Na

kopiowanie materiałów bibliotecznych czytelnik musi uzyskać zgodę
bibliotekarza.
2. Księgozbiór wydany przed 1945 rokiem nie podlega możliwości kopiowania.
§5
1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących własnością

Biblioteki.
2. Za uszkodzone książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa

kierownik Czytelni w zależności od stopnia uszkodzenia.
§6
1. Skargi i wnioski czytelnik może wpisać do „Zeszytu skarg i wniosków”.

§7
1. Czytelnik nie stosujący się do postanowień niniejszego regulaminu może być

czasowo pozbawiony prawa korzystania z Czytelni. Decyzję w tej sprawie
podejmuje kierownik Działu Naukowego.
Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki Miejskiej
im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu, ul. Legionów 28.
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