Regulamin Czytelni dla Dorosłych Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu
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Z czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani, zwłaszcza mieszkańcy powiatu
sieradzkiego, niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami biblioteki.
W ramach czytelni dla dorosłych funkcjonuje tzw. czytelnia multimedialna. Zasady korzystania
z niej określa odrębny regulamin (patrz: załącznik nr1).
Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
Wierzchnie okrycie oraz teczkę lub torbę należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.
Za rzeczy pozostawione w czytelni biblioteka nie ponosi odpowiedzialności.
W czytelni obowiązuje cisza i zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, posiłków oraz
zachowywania się w sposób, który mógłby powodować dyskomfort u innych osób
znajdujących się w bibliotece.
§2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

W czytelni korzystać można z księgozbioru czytelni, księgozbioru wypożyczalni, czasopism,
zbiorów multimedialnych, a także książek sprowadzonych w ramach wypożyczeń
międzybibliotecznych.
Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza.
Z księgozbioru podręcznego i z bieżących czasopism korzysta czytelnik za pośrednictwem
bibliotekarza.
Czytelnik może prosić o zarezerwowanie mu książki, z której chwilowo korzysta ktoś inny.
Książek i czasopism nie wolno wynosić z czytelni.
Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca książki dyżurującemu bibliotekarzowi.
Z książek z księgozbioru podręcznego oraz z czasopism korzystać można tylko na miejscu
w czytelni.
§3

Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący
czytelników temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych
materiałów znajdujących się w bibliotece.
§4
Na kopiowanie rysunków, schematów, planów, map itp. czytelnik powinien uzyskać zgodę
bibliotekarza.
§5
1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania wszelkich materiałów bibliotecznych. Przy
korzystaniu z rycin, map itp. winien zachować szczególną ostrożność, aby nie narazić ich
na uszkodzenie.
2. W razie uszkodzenia materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest do zapłacenia
odszkodowania, którego wysokość określa dyrektor biblioteki w zależności od stopnia
uszkodzenia. Na kwoty wpłacone z tytułu uszkodzenia biblioteka wydaje czytelnikowi
pokwitowanie.
§6
Uwagi i zastrzeżenia co do funkcjonowania biblioteki czytelnik może wpisywać do książki skarg i
wniosków.
§7
Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo,
a w szczególnych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni.

