REGULAMIN
BIBLIOTEKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
W SIERADZU
§1
1. Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać dzieci i młodzież będący stałymi
mieszkańcami Sieradza i powiatu sieradzkiego.
2. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.
§2
1. Biblioteka prowadzi komputerową rejestrację wypożyczanych i zwracanych
książek.
2. Przy zapisie zgłaszający powinien:
a) okazać legitymację szkolną, dowód osobisty bądź inny dokument
stwierdzający tożsamość,
b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się własnoręcznym podpisem
do przestrzegania regulaminu,
c) doręczyć oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych wyrażające zgodę
na korzystanie z biblioteki i komputerową rejestrację wypożyczonych książek.
3. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsc
zamieszkania lub szkoły.
§3
1. Wypożyczyć można jednorazowo 8 wol. na okres nie dłuższy niż 30 dni.
2. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na
nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
3. Biblioteka może żądać zwrotu książek po upływie 2 tygodni od daty
wypożyczenia, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
4. Na prośbę Czytelnika Biblioteka może zamówić książki aktualnie wypożyczone
przez innych czytelników.
5. Czytelnik może przez Internet (www.dzieci.pbp.sieradz.pl) sprawdzić stan
swojego konta, zamówić i zarezerwować potrzebne książki.
6. Książki zamówione przez czytelnika, przez Internet lub w wypożyczalni, oczekują
2 tygodnie na odbiór. Po tym terminie będą wypożyczone kolejnemu
zainteresowanemu.
7. W wypożyczalni jest wolny dostęp do półek.
8. Bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury oraz
korzystaniu z katalogów komputerowych.
9. Wybrane książki Czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też
zwraca wypożyczone książki.

§4
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością
Biblioteki, powinien też zwrócić uwagę na stan książek przed ich wypożyczeniem.
Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki, odpowiada
Czytelnik. Czytelnik może odkupić zamiast książki zagubionej lub zniszczonej –
inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.
3. Jeżeli Czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu
książki lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń
zgodnie z przepisami prawa.

§5
1. Czytelnik pokrywa koszty :
 wydania bibliotecznej karty identyfikacyjnej czytelnika,
 nie zwrócenia w terminie wypożyczonych materiałów,
 wysłania monitów i wezwania w sprawach dotyczących nieterminowego
zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
 uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia materiałów bibliotecznych,
 kserokopii materiałów bibliotecznych i wydruku wybranych stron.
2. Wszelkie opłaty są pobierane zgodnie z cennikami.
Cennik opłat

Wykupienie karty bibliotecznej
- 3,00 zł
 Przetrzymanie książek ponad termin
- 0,50 zł
od wol. za każdy rozpoczynający się miesiąc po upływie terminu zwrotu

Wydruki komputerowe
- 0,30 zł ( 1
strona)
 Wydruk z nośnika
- 1,00 zł +
 Ksero odbitka jednostronna A-4
- 0,30 zł
 Ksero odbitka dwustronna A-4
- 0,40 zł
§6
Czytelnicy, nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu, mogą być
czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawieni prawa
korzystania z Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży.
Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje
prawo odwołania się do Starosty Sieradzkiego (Starostwo Powiatowe,
98-200 Sieradz, Pl. Wojewódzki 3)
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