
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI BIBLIOTEKI 
 
I. PRAWA I OBOWIĄZKI KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI 

1. Prawo do korzystania z biblioteki mają w szczególności nauczyciele, pracownicy oświaty, nauki i kultury 
oraz studenci. Pierwszeństwo w korzystaniu z wypożyczalni przysługuje nauczycielom. 

2. Przy zapisie czytelnik powinien okazać dowód osobisty lub inny dowód tożsamości, podpisać 
zobowiązanie o przestrzeganiu regulaminu oraz wpłacić kwotę w wysokości 7 zł, będącą opłatą za usługi 
informacyjne i bibliograficzne na okres jednego roku. 

3. Czytelnik ma obowiązek zgłosić w wypożyczalni zmianę nazwiska, adresu lub miejsca pracy. 
4. Czytelnik po okazaniu dowodu tożsamości wypożycza książki osobiście, potwierdzając wypożyczenie 

podpisem. Nie wypożycza się książek osobom trzecim.  
 
2. WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK 

1. Czytelnicy mogą jednorazowo wypożyczyć 5 książek na okres 1 miesiąca. Na prośbę czytelnika 
wypożyczalnia może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek na 2 tygodnie, o ile nie ma na 
nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników. 

2. Na życzenie nauczyciela wypożyczalnia sprowadza pozycje książkowe z innych bibliotek w kraju 
na koszt czytelnika. Książki te udostępniane są wyłącznie w czytelni. 

 
III. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK 

1. Czytelnik powinien wykazać zrozumienie dla potrzeb innych czytelników, nie przetrzymywać książek, 
zwracać je w ustalonym terminie. 

2. Czytelnik, który nie zwraca w terminie wypożyczonych książek, otrzymuje pisemne lub telefoniczne 
upomnienia, wszystkie na jego koszt. 

3. Za nieterminowy zwrot książek pobierane są opłaty w wysokości: 
 3 zł za pierwszy miesiąc za jedną książkę 
 5 zł za każdy kolejny miesiąc za jedną książkę 

4. Biblioteka może odmówić czasowego prawa korzystania z wypożyczalni czytelnikowi, który 
przetrzymuje wypożyczone książki. 

5. Za długotrwałe przetrzymywanie książek biblioteka może wystąpić na drogę sądową. 
 
IV. POSZANOWANIE KSIĄŻEK 

1. Czytelnik powinien szanować wypożyczone książki. Obowiązkiem czytelnika jest zwrócenie uwagi na 
stan książki przed jej wypożyczeniem i zgłoszenie ewentualnych braków bibliotekarzowi. 

 
V. ZAGUBIENIE, ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE KSIĄŻKI 

1. Zagubienie lub zniszczenie książki czytelnik zgłasza bibliotekarzowi. Dalszy tryb postępowania oraz 
opłatę pieniężną ustal Komisja d/s Wyceny. 

 
VI. PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być na podstawie decyzji 
kierownictwa biblioteki pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. 

 
DANE OSOBOWE CZYTELNIKÓW 

1. Administratorem danych osobowych, podawanych przy zapisie do Biblioteki jest Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w 
Kielcach, ul. Jana Pawła II 25-025 Kielce. 

2. Celem zbierania danych osobowych  jest umożliwienie korzystania z usług Biblioteki, w tym: udostępniania materiałów 
bibliotecznych na miejscu, wypożyczania książek do domu, korzystania z różnych źródeł informacji, umożliwienie dochodzenia 
należności, a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych. 

3. Dane osobowe podlegają ochronie i nie będą wykorzystywane i udostępniane w celach innych niż wymienione wyżej. 
4. Czytelnikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych prawem. 
5. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, co jest niezbędne do nabycia prawa do korzystania z usług Biblioteki. Czytelnik 

podpisując zobowiązanie do przestrzegania regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

 
Regulamin obowiązuje od 01 października 2011 r. 

Podstawa prawna : 
1. Statut Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach. 
2. Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 1997, Nr 106 1998) 

 

 


