
 

 

 

 

Regulamin  określający zasady i warunki korzystania ze 

zbiorów i usług  MiPBP w Nowym Tomyślu 

   (wyciąg)                                                 Załącznik do 

 Zarządzenia nr 4/01/012/2015 
Dyrektora MiPBP w Nowym Tomyślu  

z dn. 1 kwietnia 2015 r. 
wraz z Aneksem nr 1  

 

 § 4.  Zasady korzystania z czytelni 

1. W czytelni korzystać można z: księgozbioru podręcznego, regionaliów, prasy bieżącej 

oraz archiwalnych roczników gazet i czasopism. 

2. Użytkownik korzystający ze zbiorów czytelni zobowiązany jest do okazania Karty 

Czytelnika lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz odnotowania 

faktu korzystania ze zbiorów w Dzienniku Czytelni. 

3. Ze zbiorów czytelni korzysta się na miejscu. 

4. W wyjątkowych sytuacjach książka z księgozbioru podręcznego czytelni może być, na 

podstawie aktualnej Karty Czytelnika, wypożyczona na zewnątrz. Warunki 

wypożyczenia określa bibliotekarz. 

5. Na podstawie aktualnej Karty Czytelnika, na zewnątrz, na okres 1 tygodnia, mogą być 

wypożyczane także czasopisma bieżące, poza najnowszym numerem. 

6. Z wyłożonych czasopism bieżących korzystać można bez pośrednictwa bibliotekarza. 

7. Z księgozbioru podręcznego, regionaliów oraz archiwalnych roczników gazet i 

czasopism czytelnik korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.  

8. Archiwalne numery gazet i czasopism czytelnik zamawia u bibliotekarza, który określa 

termin realizacji tego zamówienia. 

9. Książki stanowiące księgozbiór  Czytelni wypożyczane są na następujących zasadach: 

a. Książki z księgozbioru Czytelni  wypożyczane są wyłącznie zarejestrowanym 

czytelnikom Miejskiej i Powiatowej  Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu, 

posiadającym  aktywne konto biblioteczne, nie obciążone żadnymi zaległościami. 

b. Na zewnątrz wypożyczane są wyłącznie książki oznaczone  zielonym kolorem. 

 

 

 



 

 

c. Jednorazowo na zewnątrz wypożyczyć można maksymalnie 3 pozycje książkowe 

na okres 7 dni bez  możliwości prolongaty. 

d. Warunkiem wypożyczenia na zewnątrz  książki z księgozbioru Czytelni jest 

wpłacenie kaucji   zwrotnej w  wysokości 30 zł od 1 egzemplarza wypożyczonej 

książki . Po zwróceniu nie uszkodzonych książek kaucja zostaje zwrócona 

czytelnikowi.   Czytelnik wpłacający kaucję otrzymuje  stosowne pokwitowanie, 

które winien okazać przy jej zwrocie. 

e. Za nieterminowy zwrot wypożyczonych na zewnątrz książek  pobierana jest 

umowna kara pieniężna w wysokości 1 zł od 1 egzemplarza za każdy dzień zwłoki. 

f. Ostateczna decyzja o wypożyczeniu danej książki na zewnątrz oraz warunkach jej 

wypożyczenia leży w gestii bibliotekarza. Jeżeli  zachodzi  taka potrzeba, 

pracownik biblioteki może odmówić wypożyczenia książki na zewnątrz lub 

wyznaczyć krótszy termin  jej wypożyczenia. 

g. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia książki wypożyczonej na 

zewnątrz stosuje się zasady określone w  § 8B niniejszego Regulaminu.  

 
 

 


