
REGULAMIN 

korzystania ze zbiorów bibliotecznych 

Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury 

im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance 

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze zbiorów bibliotecznych w zakresie ich 

wypożyczania i udostępniania, korzystania ze sprzętu komputerowego oraz usług 

internetowych – na podstawie art. 14, ust. 2, 4 ustawy o bibliotekach  

z dnia 27 czerwca 1997r. (Dz. U. Nr 85, poz. 539). 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Zbiory Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny  

w Trzciance,  zwanej dalej Biblioteką, udostępnia się w następujący sposób: 

− prezencyjnie – na miejscu w czytelniach i pracowniach, 

− na zewnątrz – poprzez wypożyczalnie. 

2. Dostęp do zbiorów jest ogólnie dostępny i bezpłatny, z zastrzeżeniem opłat  

za usługi, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy o bibliotekach  

z dnia 27 czerwca 1997r. , a w szczególności: 

− w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne, 

− za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, 

− za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych. 

3. Cennik opłat i usług określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

4. Podstawą do korzystania ze zbiorów bibliotecznych jest zapisanie  

się do Biblioteki i otrzymanie bezpłatnej karty bibliotecznej. 

5. Przy zapisie do Biblioteki obowiązuje: 

− podanie adresu zameldowania lub adresu do korespondencji, 

− okazanie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej (osoby do 18 lat), 

− wyrażenie zgody na rejestrację danych osobowych i jej przetwarzanie, 

− zapoznanie się z Regulaminem i podpisanie zobowiązania o jego 

przestrzeganiu. 



6. Przy	zapisie	Czytelnika	do	lat	15	wymagana	jest	obecność	jednego	z	rodziców		

lub	opiekunów	prawnych	(wyłączając	grupy	przedszkolne	zorganizowane).	Wraz		

z	 podpisaniem	 zobowiązania	 ponoszą	 Oni	 odpowiedzialność	 za	 przestrzeganie	

zasad	korzystania	ze	zbiorów.	

7. Numer	karty	bibliotecznej	oraz	hasło	umożliwia	zalogowanie	się	Czytelnika		

na	 indywidualne	 konto	 internetowe	 dostępne	 w	 katalogu	 elektronicznym	

Biblioteki	 na	 stronie	 www.biblioteka-trzcianka.pl.	 Za	 pośrednictwem	 konta	

można	 zamawiać,	 	 jednorazowo	 prolongować	 lub	 rezerwować	 materiały	

biblioteczne.	

8. 	 Warunkiem	 korzystania	 z	 Wypożyczalni	 dla	 Dorosłych,	 Czytelni,	 Czytelni	

Internetowej,	 Oddziału	 dla	 Dzieci	 i	 Młodzieży	 jest	 posiadanie	 aktualnej	 karty	

bibliotecznej	zaopatrzonej	w	indywidualny	kod	kreskowy	identyQikujący	danego	

Czytelnika.	

9. Karta	biblioteczna	ważna	jest	na	bieżący	okres	jednego	roku	kalendarzowego,			

a	jej	prolongowanie	jest	bezpłatne.	

10. Czytelnik	zobowiązany	jest	do	powiadamiania	Biblioteki	o	każdorazowej	zmianie	

miejsca	zamieszkania	lub	adresu	do	korespondencji	oraz	danych	osobowych.	

11.Utratę	karty	bibliotecznej	należy	niezwłocznie	zgłosić	do	Biblioteki	osobiście		

lub	telefonicznie	(tel.		67	216	33	59).		

12.Duplikat	karty	bibliotecznej	wydawany	jest	po	uiszczeniu	opłaty	zgodnie		

z	cennikiem	opłat	i	usług	bibliotecznych	(załącznik	nr	1).	

13.Administratorem	danych	osobowych	Czytelników	jest	Biblioteka,	zgodnie		

z	 przepisami	 Ustawy	 z	 dnia	 29	 sierpnia	 1997	 r.	 o	 ochronie	 danych	 osobowych	

(Dz.	U.	nr	133,	poz.	888).	Zbierane	i	przechowywane	dane	osobowe	służą	jedynie	

do	 realizacji	 podstawowych	 zadań	 bibliotecznych	 wynikających	 z	 przepisów	

prawa.	Każdy	Czytelnik	ma	prawo	wglądu	do	swoich	danych	osobowych		

oraz	ich	poprawiania.	Kartoteka	Czytelników	Biblioteki	została	zarejestrowana		

w	Biurze	Generalnego	Inspektora	Ochrony	Danych	Osobowych.		
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14.Czytelnik	korzystający	ze	zbiorów	Biblioteki	zobowiązany	jest	do	przestrzegania	

zasad	określonych	w	Ustawie	o	prawie	autorskim	i	prawach	pokrewnych		

z	dnia	4	lutego	1994r.	(dz.	U.	z	2000r.	Nr	80,	poz.	904).	

15. Czytelnik	 winien	 zabezpieczyć	 udostępniane	 materiały	 biblioteczne	 przed	

uszkodzeniem,	zniszczeniem	lub	zagubieniem.	W	przeciwnym	razie	zobowiązany	

jest	 do	 pokrycia	 spowodowanych	 przez	 siebie	 strat	 w	 sposób	 ustalony	

Regulaminem.	

16.W	 Bibliotece	 obowiązuje	 zakaz	 palenia	 tytoniu,	 rozmów	 przez	 telefon	

komórkowy	 oraz	 spożywania	 posiłków	 podczas	 korzystania	 ze	 zbiorów	

bibliotecznych.	

17.Odmawia	się	dostępu	do	zbiorów	bibliotecznych	osobom	w	stanie	wskazującym	

na	spożycie	alkoholu,	środków	odurzających,	zachowujących	się	głośno		

i	agresywnie,	łamiących	ogólno	przyjęte	normy	społeczne.	

WYPOŻYCZANIE	ZBIORÓW	

§	2	

1. We	wszystkich	placówkach	Czytelnicy	mają	wolny	dostęp	do	półek	ze	zbiorami.		

2. Zapisy	wypożyczenia	i	zwrotu	materiałów	bibliotecznych	odbywają		

się	w	elektronicznym	systemie	SOWA,	które	ewidencjonowane		

są	na	indywidualnych	kontach	Czytelników.		

3. Czytelnik	ma	prawo	wypożyczać	jednorazowo:	
− 10	książek	z	każdej	agendy	oraz	Qilii	bibliotecznych	na	okres	30	dni,	
− 5	pozycji	z	Działu	Zbiorów	Specjalnych	na	okres	30	dni,	
− w	 uzasadnionych	 przypadkach	 na	 prośbę	 Czytelnika	 bibliotekarz	 może	

zwiększyć	limit	wypożyczeń..	

4. Czytelnik	 ma	 możliwość	 osobistej,	 telefonicznej	 lub	 elektronicznej	 rezerwacji	

materiałów	bibliotecznych.	Zarezerwowane	materiały	należy	odebrać	w	ciągu		

7	dni.	

5. Biblioteka	może	przesunąć	termin	zwrotu	materiałów	bibliotecznych	do	dalszych	

30	 dni	 pod	 warunkiem,	 że	 nie	 ma	 na	 nie	 zapotrzebowania	 ze	 strony	 innych	

Czytelników.	

6. Materiały	 biblioteczne	można	 prolongować	 przed	upływem	 terminu	 ich	 zwrotu	

osobiście,	telefonicznie	lub	pocztą	elektroniczną.	
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7. Po	upływie	ustalonego	terminu	zwrotu	materiałów	bibliotecznych	wysyła	się		

do	Czytelnika	upomnienia.	Koszt	wysyłki	upomnień	pokrywa	Czytelnik	zgodnie		

z	cennikiem	opłat	i	usług	bibliotecznych	(załącznik	nr	1).	

8. Po	otrzymaniu	upomnienia,	Czytelnik	winien	bezzwłocznie	zwrócić	wypożyczone	

materiały	biblioteczne	oraz	uiścić	ewentualną	karę	regulaminową.	

9. W	 przypadku	 braku	 skuteczności	 wysłanego	 upomnienia,	 Biblioteka	 dochodzi	

swoich	roszczeń	zgodnie	z	przepisami	obowiązującego	prawa.	

10. Czytelnik,	 który	 nie	 rozliczył	 się	 z	 daną	 agendą	 nie	 może	 korzystać	 z	 innych	

placówek	w	sieci	bibliotecznej.	

11.W	przypadku	zagubienia,	uszkodzenia	lub	zniszczenia	materiałów	bibliotecznych,	

Czytelnik	zobowiązany	jest	do	wyrównania	szkody	poprzez:	
− odkupienie	 identycznych	materiałów	 bibliotecznych	 lub	 innych,	 na	 które	

istnieje	zapotrzebowanie,	
− wniesienie	 odszkodowania	 w	 kwocie	 odpowiadającej	 rynkowej	 wartości	

materiałów	bibliotecznych.	

12. Za	 wypożyczenie	 szczególnie	 cennych	 materiałów	 bibliotecznych	 może	 być	

pobierana	kaucja	uzależniona	od	wartości	rynkowej.	

13.Osoby	 spoza	 powiatu	 czarnkowsko-trzcianeckiego	 mogą	 wypożyczyć	 materiały	

biblioteczne	 po	 zapisaniu	 się	 do	 biblioteki	 i	 uiszczeniu	 kaucji	 zwrotnej	według	

cennika	opłat	i	usług	(załącznik	nr	1).	

UDOSTĘPNIANIE	ZBIORÓW	W	CZYTELNI	

§	3	

1. Część	 materiałów	 bibliotecznych	 udostępnia	 się	 wyłącznie	 w	 systemie	

prezencyjnym	(na	miejscu).	

2. Czytelnik	 korzystający	 z	 materiałów	 bibliotecznych	 na	 miejscu	 ma	 obowiązek	

dokonania	 wpisu	 do	 rejestru	 odwiedzin	 i	 okazaniu	 karty	 bibliotecznej	

dyżurującemu	bibliotekarzowi.	

3. Bibliotekarz	może	wyrazić	zgodę	na	kserowanie	materiałów	bibliotecznych		

na	terenie	budynku	głównego	Biblioteki.	

WYPOŻYCZENIA	MIĘDZYBIBLIOTECZNE	

§	4	
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1. Biblioteka	 umożliwia	 korzystanie	 ze	 zbiorów	 innych	 bibliotek	 w	 ramach	

wypożyczeń	międzybibliotecznych.	

2. Czytelnik	 składa	 zamówienie	 osobiście	 w	 Dziale	 Kulturalno-Edukacyjnym	

(Czytelni),	 wypełniając	 kartę	 zamówienia	 z	 podaniem	 podstawowych	 danych	

bibliograQicznych.	

3. Biblioteka	udostępnia	bezpłatnie	jedynie	literaturę	popularno-naukową,		

w	pozostałych	przypadkach	Czytelnik	zamawia	inne	materiały	biblioteczne		

na	własny	koszt	według	cennika	opłat	i	usług	bibliotecznych	(załącznik	nr	1).	

4. Maksymalna	liczba	jednorazowo	zamówionych	materiałów	bibliotecznych	wynosi	

5	egzemplarzy.	

5. Materiały	 biblioteczne	 sprowadzone	 drogą	 wypożyczeń	 międzybibliotecznych	

udostępnia	się	prezencyjnie	w	Dziale	Kulturalno-Edukacyjnym	(Czytelni).	

6. Okres	 korzystania	 z	 zamówionych	 materiałów	 wynosi	 zwyczajowo	 4	 tygodnie.	

Biblioteka	wypożyczając	może	jednak	określić	inny	termin	zwrotu.	

7. Biblioteka	 prowadzi	 usługi	 wypożyczeń	 międzybibliotecznych	 w	 ramach	

planowanych	środków	budżetowych	na	dany	rok.	

KORZYSTANIE	Z	CZYTELNI	INTERNETOWEJ	

§	5	

1. Czytelnik	(Użytkownik)	zarejestrowany	w	Bibliotece	może	korzystać	nieodpłatnie	

ze	sprzętu	komputerowego	i	usług	informatycznych		

w	wyznaczonych	do	tego	miejscach.	

2. Osoba	 korzystająca	 ze	 stanowisk	 komputerowych	 z	 dostępem	 do	 Internetu,	

zobowiązana	 jest	 do	 wpisania	 się	 do	 rejestru	 odwiedzin	 i	 okazania	 karty	

bibliotecznej	dyżurującemu	bibliotekarzowi.	

3. Internet	 może	 być	 wykorzystywany	 jedynie	 w	 celach	 naukowo-poznawczych,	

edukacyjnych	 i	 informacyjnych,	 ewentualnie	 do	 obsługi	 poczty	 elektronicznej.	

Dzieci	 mogą	 korzystać	 z	 Internetu	 tylko	 pod	 nadzorem	 dyżurującego	

bibliotekarza.	

4. Czas	 pracy	 przy	 stanowisku	 komputerowym	 wynosi	 1	 godzinę	 i	 może	 zostać	

przedłużony,	jeżeli	nie	ma	osób	oczekujących.	

5. W	 przypadku	 stwierdzenia	 nieprawidłowego	 funkcjonowania	 sprzętu	

komputerowego	Użytkownik	winien	powiadomić	dyżurującego	bibliotekarza.	
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6. Użytkownik	 ponosi	 odpowiedzialność	 materialną	 za	 świadome	 uszkodzenie	

sprzętu	i	urządzeń	Biblioteki.	

7. Czytelnik	posiada	możliwość	odpłatnego	wydruku	materiałów,	z	których	korzysta	

na	stanowisku	komputerowym.	

8. Pełną	odpowiedzialność	za	wykorzystanie	witryn	internetowych,	a	także		

za	zawartość	przesyłanych	informacji	pocztą	elektroniczną,	ponosi	ich	autor		

i	użytkownik.	

9. Niedozwolone	 jest	 korzystanie	 w	 Bibliotece	 z	 Internetu	 w	 celu	

rozpowszechniania	 i	 przeglądania	materiałów	 o	 treściach	 obrażających	 uczucia	

innych	 osób,	 rozsyłania	 materiałów	 o	 charakterze	 reklamowym,	 popełniania	

czynów	 niezgodnych	 z	 prawem	 (np.	 działań	 naruszających	 ustawę	 o	 prawie	

autorskim,	korzystania	ze	stron	zawierających	pornograQię	lub	sceny	drastyczne		

i	propagujące	przemoc).	

10. Czytelnik	 ma	 prawo	 do	 korzystania	 z	 prywatnego	 sprzętu	 komputerowego	

(laptop,	skaner,	smartfon)	za	wiedzą	i	zgodą	bibliotekarza	w	wyznaczonym	przez	

niego	miejscu.	

11.Biblioteka	 może	 odmówić	 udostępnienia	 stanowisk	 komputerowych	 oraz	

wykonywania	 usług	 na	 rzecz	 osób,	 które	 notorycznie	 naruszają	 obowiązki	

wynikające	z	niniejszego	regulaminu	lub	nadużywają	uprawnień	do	korzystania		

z	usług	i	sprzętu	Biblioteki.	

12.Kierownik	 działu	 może	 odmówić	 obsługi	 Czytelnika	 będącego	 w	 stanie	

wskazującym	na	spożycie	alkoholu,	środków	odurzających,	zachowującego		

się	głośno	i	agresywnie,	łamiącego	ogólno	przyjęte	normy	społeczne.	

KORZYSTANIE	Z	TABLETÓW	

§	6	

1. Biblioteka	 udostępnia	 na	miejscu	 do	 korzystania	 przez	 Czytelników	 6	 tabletów	

marki	Apple:	iPady	wraz	z	akcesoriami.	

2. Każdy	Czytelnik	może	korzystać	z	tabletu	w	godzinach	otwarcia	Biblioteki		

w	nieograniczonym	wymiarze	czasu,	chyba	że	liczba	chętnych	do	korzystania		

z	 tabletu	 jest	 większa	 niż	 liczba	 dostępnych	 tabletów.	 W	 takiej	 sytuacji	

jednorazowy	czas	korzystania	z	tabletu	ograniczony	jest	do	1	godziny.	
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3. Tablety	podłączone	są	do	sieci	Wi-Fi	Biblioteki,	za	pomocą	której	mogą	łączyć		

się	z	Internetem.	

4. Czytelnik	korzysta	z	tabletu	na	własne	ryzyko	i	odpowiedzialność,	włączając		

w	to	odpowiedzialność	karną.	

5. Korzystając	z	tabletu	Czytelnik	zobowiązany	jest	do	przestrzegania	prawa,		

a	w	szczególności	Czytelnik	nie	może	zamieszczać	w	Internecie:	
• obrazów	przemocy,	
• treści	pornograQicznych,	
• treści	obrażających	lub	oczerniających	inne	osoby	Qizyczne	lub	prawne,	
• treści	wzywających	do	nienawiści	na	tle	rasowym	lub	religijnym,	
• wizerunku	osoby	bez	jej	zgody,	
• danych	osobowych	innych	osób,	
• reklamy	alkoholu,	tytoniu,	hazardu	i	innych	używek,	
• treści	chronionych	na	podstawie	ustawy	z	dnia	4	 lutego	1994	r.	o	prawie	

autorskim	 i	 prawach	 pokrewnych,	 tj.	 m.in.	 Qilmów,	 zdjęć,	 teledysków,	

tekstów,	które	nie	są		dostępne	legalnie.	

6. Zabronione	 jest	 także	 wysyłanie	 spamu	 (mass	 mailing),	 próba	 obejścia	

zabezpieczeń	 technicznych,	 próba	 nielegalnego	 wejścia	 do	 systemów	

informatycznych	 osób	 trzecich,	 używanie	 fałszywego	 adresu	 IP,	 wysyłanie	

wirusów	 komputerowych	 lub	 innego	 niebezpiecznego	 oprogramowania	 oraz	

wszelkie	 inne	 działania	 zagrażające	 bezpieczeństwu	 Internetu	 i	 jego	

użytkowników.	

7. Tablety	wyposażone	 są	w	aplikacje	umożliwiające	 	naukę,	 tworzenie	 i	dzielenie	

się	treściami,	a	także	zabawę.	Czytelnik	nie	może	samodzielnie	instalować		

na	 tablecie	 żadnych	 dodatkowych	 aplikacji.	 Czytelnik	 może	 zaproponować	

Bibliotece	 zainstalowanie	 dodatkowych	 aplikacji.	 O	 instalacji	 bądź	 jej	 odmowie	

Biblioteka	zdecyduje	wedle	własnego	uznania.	

8. Na	zakończenie	korzystania	z	tabletu	Czytelnik	zobowiązany	jest	usunąć	z	tabletu	

wszelkie	 dane	 osobowe,	 aplikacje	 bądź	 inne	 treści,	 które	 na	 nim	 umieści.		

Czytelnik	 zobowiązany	 jest	 do	 wylogowania	 się	 ze	 wszelkich	 internetowych	

aplikacji,	z	których	korzystał,	np.	bankowości	internetowej.	Czytelnik	usunie		

z	przeglądarki	internetowej	historię	wyszukiwania.		
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9. Czytelnik	przyjmuje	do	wiadomości,	że	w	przypadku	niezastosowania		

się	 do	 postanowień	 pkt.	 5,	 pkt.	 6	 i	 pkt.	 7	 niniejszych	 Zasad,	 Biblioteka	 może	

usunąć	 z	 tabletu	 wszelkie	 dane	 i	 treści	 umieszczone	 na	 nim	 przez	 Czytelnika.	

Jednak	w	żadnym	przypadku	Biblioteka	nie	ponosi	odpowiedzialności		

za	ewentualne	roszczenia	osób	trzecich	bądź	szkody	Czytelnika,		

w	 tym	naruszenie	poufności	danych	osobowych,	wynikłe	na	 skutek	korzystania	

przez	Czytelnika	z	Internetu	za	pośrednictwem	tabletu.		

WYPOŻYCZANIE	ZBIORÓW	SEPCJALNYCH	

§	7	

1. Prawo	do	wypożyczania	mają	zarejestrowani	Czytelnicy	Biblioteki.	

2. Biblioteka	wypożycza	bezpłatnie	kasety	i	płyty.	

3. Jednorazowo	można	wypożyczyć	5	tytułów	na	okres	30	dni.		

Biblioteka	może	przedłużać	ten	termin,	jeśli	nie	ma	zapotrzebowania	ze	strony	

innych	Czytelników.	

4. Czytelnik	powinien	starannie	obchodzić	się	z	wypożyczonymi	zbiorami,	chroniąc	

je	przed	uszkodzeniem,	zniszczeniem	i	zgubieniem.	

5. Za	 zbiory	 zgubione,	 zniszczone	 lub	uszkodzone	Czytelnik	powinien	zapłacić	 lub	

odkupić.	Wysokość	odszkodowania	ustala	bibliotekarz	w	zależności	od	aktualnej	

wartości	zbiorów.	

6. Pozostałe	 zasady	 unormowane	 są	 w	 §	 2	 niniejszego	 Regulaminu,	 z	 którymi	

Czytelnik	zapoznał	się	zapisując	się	do	Biblioteki.	

		

WYPOŻYCZANIE	CZYTNIKÓW	KSIĄŻEK	ELEKTRONICZNYCH	I	CZYTAKÓW	

§	8	

1. Z	 oferty	 wypożyczenia	 czytnika/czytaka	 książek	 elektronicznych	 (e-booków)	

może	 skorzystać	 tylko	 zarejestrowany	 Czytelnik	 (zwany	 też	 Użytkownikiem),	

aktywnie	wypożyczający,	 bez	 zaległości	w	 zwrocie	książek	 i	 innych	materiałów	

bibliotecznych.	
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2. Przy	wypożyczaniu	 czytnika/czytaka	Użytkownik	 zobowiązany	 jest	do	okazania	

karty	bibliotecznej	i	podpisania	oświadczenia,	którego	wzór	stanowi	załącznik		

nr	2	do	niniejszego	regulaminu.	

3. Czytnik/czytak	zawiera	kolekcję	książek	elektronicznych	pochodzących		

z	domeny	publicznej	i	innych	darmowych	źródeł.	

4. Czytnik/czytak	 można	 wypożyczyć	 na	 okres	 1	 miesiąca	 z	 możliwością	

jednokrotnego	 przedłużenia	 terminu	 zwrotu	 o	 kolejny	miesiąc,	 o	 ile	 nie	 został	

zamówiony	 przez	 inną	 osobę.	 Przedłużenia	można	 dokonać	 najpóźniej	 w	 dniu	

terminu	zwrotu.	

5. Czytnik/czytak	 książek	 elektronicznych	wypożyczany	 jest	 w	 zestawie	 z	 kablem	

USB.	

6. Użytkownik	ma	 prawo	wgrywać	 do	 pamięci	 czytnika/czytaka	 dowolne	 e-booki	

zgodnie	 z	 obowiązującymi	 przepisami	 prawa,	 które	 przed	 zwrotem	 czytnika/

czytaka	Użytkownik	zobowiązany	jest	do	usunięcia	i	oddania	urządzenia	w	stanie	

takim	jak	go	wypożyczył.	

7. Użytkownik	wypożyczający	czytnik/czytak	nie	może	usuwać	jego	zawartości.		

Za	 uszkodzenie	 czytnika/czytaka	 pełną	 odpowiedzialność	 ponosi	 Użytkownik,	

który	zobowiązany	jest	do	pokrycia	kosztów	naprawy,	a	w	przypadku	zniszczenia	

czytnika/czytaka	–	kosztu	zakupu	nowego	sprzętu.	

USŁUGI	INFORMACYJNE	

§	9	

1. Biblioteka	oferuje	usługi	informacyjne	dla	Czytelników,	które	obejmują:	

-	prezencyjne	udostępnienie	księgozbioru	Czytelni,	

-	 pomoc	 w	 poszukiwaniach	 bibliograQicznych	 i	 rzeczowych	 literatury	 na	 dany	

temat		w	oparciu	o	drukowane	i	elektroniczne	źródła	informacji,	

-	 informację	 biblioteczną,	 katalogową	 oraz	 poradnictwo	 informacyjne,	

bibliograQiczne	i	metodyczne,	

-	bezpłatny	dostęp	do	elektronicznych	baz	danych,	

-	udzielanie	informacji	o	zbiorach	Biblioteki,	jej	Qilii	i	innych	bibliotek	polskich.	
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2. Usługi	realizowane	są	na	podstawie	księgozbioru	Biblioteki,	elektronicznych	baz	

danych	oraz	katalogów	innych	bibliotek.	

UCZESTNICZENIE	W	SPOTKANIACH,	WARSZTATACH	I	INNYCH	WYDARZENIACH	

KULTURALNO-EDUKACYJNYCH	

§	10	

1. Czytelnik	 ma	 możliwość	 uczestniczenia	 w	 organizowanych	 przez	 Bibliotekę	

spotkaniach	autorskich,	koncertach,	warsztatach	itp.		

2. Biblioteka	 każdorazowo	 określa	 zasady	 uczestnictwa	 spośród	 możliwych	

rozwiązań:	

-	wstęp	wolny	dla	wszystkich	

-	wcześniejsze	zapisy,	ilość	miejsc	ograniczona	

-	bilety	bezpłatne	lub	ulgowe	dla	Czytelników	po	okazaniu	aktywnej	karty	

				bibliotecznej	

-	bilety	płatne		

-	wariant	mieszany	spośród	wyżej	wymienionych	

3. Aktywna	karta	biblioteczna	 to	 taka,	 która	 została	prolongowana	w	danym	 roku	

kalendarzowym	i	Czytelnik	wypożyczył	przynajmniej	jeden	materiał	biblioteczny.	

POSTANOWIENIA	KOŃCOWE	

§	11	

1. Czytelnik	zobowiązany	jest	do	zapoznania	się	z	treścią	niniejszego	Regulaminu		

i	stosowania	zawartych	w	nim	postanowień,	co	potwierdza	swoim	podpisem.	

2. Rozstrzyganie	spraw	nie	ujętych	w	niniejszym	Regulaminie	należy		

do	kompetencji	Dyrektora	Biblioteki.	

3. Osoby,	które	nie	stosują	się	do	postanowień	Regulaminu	mogą	być	czasowo		

lub	w	szczególnych	przypadkach	na	stałe	pozbawione	możliwości	korzystania		

z	usług	Biblioteki.	

ZAŁĄCZNIK	NR	1	
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do	Regulaminu	korzystania	ze	zbiorów	bibliotecznych	

Biblioteki	Publicznej	i	Centrum	Kultury	

	im.	Kazimiery	Iłłakowiczówny	w	Trzciance	

Cennik	opłat	i	usług	bibliotecznych	

ZAŁĄCZNIK	NR	2	

1. duplikat	karty	bibliotecznej	 5,00zł

2. koszt	upomnienia 5,00zł

3. opłata	za	nieterminowy	zwrot	jednej	książki 10	gr	/	za	każdy	dzień

4. Wypożyczenia	międzybiblioteczne 10,00	zł	/	jedna	przesyłka

5. kaucja	zwrotna	za	materiały	biblioteczne 30	zł	/	jeden	egzemplarz

6. koszt	wydruku	A4	czarno-białego 0,35zł

7. koszt	wydruku	kolorowego	A4 2,50zł

8. koszt	odbitki	kserograQicznej	A4 0,35zł

9. koszt	odbitki	kserograQiczne	A3 0,45zł
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do	Regulaminu	wypożyczania		czytników	książek	elektronicznych	i	czytaków		

Biblioteki	Publicznej	Miasta	i	Gminy	im.	Kazimiery	Iłłakowiczówny	w	Trzciance	

Potwierdzenie wypożyczenia czytnika książek elektronicznych / czytaka  

Nazwisko i 
imię ..............................................................................................................................................
........ 

Numer karty bibliotecznej 
Czytelnika ....................................................................................................................................
.................. 

numer 
telefonu ........................................................................................................................................
.............. 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem Wypożyczania czytników	 książek	
elektronicznych	 i	 czytaków  i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych Biblioteki oraz 
realizacji zadań statutowych Biblioteki.  
Oświadczam, że wypożyczyłem/łam czytnik	książek	elektronicznych	i	czytak*	 	będący na 
stanie Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance   
i zobowiązuje się do użytkowania i zdania sprzętu zgodnie z obowiązującym regulaminem. 

               

Podpis Czytelnika 

Trzcianka, dnia ....................... ..........................             ……………………………………….. 

* niepotrzebne skreślić
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