
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW W ODDZIALE DLA DZIECI
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKIM PUBLICZNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Postanowienia ogólne

I. Do wypożyczenia materiałów bibliotecznych mają prawo:
1. osoby zameldowane na terenie województwa łódzkiego;
2. dzieci i młodzież rawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

II. Wypożyczanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych jest bezpłatne.
III. Warunkiem korzystania ze zbiorów biblioteki jest posiadanie karty 
bibliotecznej.
IV. Przy zapisie czytelnik jest zobowiązany do okazania dokumentu 
potwierdzającego miejsce stałego pobytu, złożenia podpisu potwierdzającego 
zapoznanie się z regulaminem, a tym samym zobowiązanie do jego 
przestrzegania.
V. Za niepełnoletniego czytelnika poręczają rodzice lub opiekunowie prawni.
VI. Czytelnik jest zobowiązany do poinformowania Biblioteki o zmianie 
danych adresowych (miejsca zamieszkania, nazwiska, numeru telefonu) w 
możliwie najkrótszym terminie.
VII. Z chwilą podpisania zobowiązania czytelnik przyjmuje na siebie pełną 
odpowiedzialność za stan techniczny i terminowy zwrot wypożyczonych 
materiałów.
VIII. Dane osobowe gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę 
wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach 
związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych materiałów 
bibliotecznych.

Regulamin posiadania i użytkowania karty bibliotecznej 

1. Karta biblioteczna wydawana jest wszystkim czytelnikom po okazaniu :
 aktualnej legitymacji szkolnej 
 dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i adres 

zameldowania
 przy zapisie dzieci do lat 13 wymagana jest obecność rodzica lub opiekuna 

prawnego.
2. Czytelnik otrzymanie karty potwierdza podpisem złożonym na formularzu 
oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i deklaruje jego przestrzeganie 
(zał. nr 1).
Za osoby niepełnoletnie podpis na oświadczeniu składa rodzic lub opiekun 
prawny (zał. nr 2).
3. Koszt wydania karty bibliotecznej :

 Młodzież i osoby dorosłe ponoszą opłatę w wysokości 1 zł.
 Dzieci do lat 10 otrzymują kartę za darmo.

4. Karta biblioteczna jest dokumentem bibliotecznym czytelnika.



5. Wydana karta biblioteczna obowiązuje także w Wypożyczalni dla Dorosłych.
6. Czytelnik jest zobowiązany do okazania karty z chwilą dokonania 
wypożyczeń lub w celu korzystania z dostępu do internetu.
7. Biblioteka zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tożsamości osoby 
korzystającej z karty bibliotecznej.
8. W przypadku utraty karty należy niezwłocznie zawiadomić Bibliotekę, by 
uniknąć obciążenia kosztami wynikłymi z posługiwania się kartą przez osoby 
trzecie.
9. Od momentu powiadomienia o utracie karty odpowiedzialność za skutki 
posługiwania się nią przez osoby niepowołane przejmuje Biblioteka.
10. Koszt wydania nowej karty w zamian za utraconą bądź zniszczoną 
wynosi 5 zł.

Zasady udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni dla dzieci

1. Zbiory biblioteczne udostępniane są czytelnikom bezpłatnie w formie 
wypożyczeń do domu lub udostępnień prezencyjnych.

2. W celu wypożyczenia lub udostępnienia zbiorów czytelnik zobowiązany 
jest do okazania karty bibliotecznej.

3. Maksymalnie wypożyczyć można do 10 książek (o wypożyczeniu 
większej liczby książek decyduje bibliotekarz).

4. Książki wypożycza się na okres :
 literatura popularno – naukowa, pozycje szczególnie cenne od 2 do 14 

dni,
 pozostałe książki – 30 dni

     5. Czytelnik może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone.
     6. Jeżeli termin zwrotu wypada w dniu, w którym Biblioteka jest nieczynna,

wypożyczoną pozycję należy zwrócić w najbliższym dniu roboczym.
     7. Materiały biblioteczne wypożyczone w terminie standardowym (tj. 30 dni) 
można przedłużyć:

 osobiście lub telefonicznie – dwukrotnie
 samodzielnie przez stronę www – jeden raz.

     8. Prolongaty są możliwe jedynie przed upływem pierwszego terminu 
wypożyczenia.
     9. W przypadku przekroczenia terminu wypożyczenia następuje :

 blokada konta bibliotecznego – czytelnicy do lat 10
 blokada konta bibliotecznego i pobranie kary (wg cennika opłat 

regulaminowych) – młodzież i osoby dorosłe.
     10.  Za zagubienie lub zniszczenie wypożyczający ponosi odpowiedzialność 
materialną. W przypadku czytelników nieletnich zobowiązania przejmują 
rodzice lub opiekunowie prawni.



     11.Czytelnik pokrywa koszty upomnienia telefonicznego lub pisemnego.

12. Jeśli czytelnik mimo upomnień odmawia zwrotu książki lub 
uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie 
z przepisami prawa.
13. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek. Powinien też 
zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone 
uszkodzenia i defekty należy zgłosić bibliotekarzowi.
14. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu mogą być 
pozbawione prawa do korzystania z usług Biblioteki.  

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETU W ODDZIALE DLA DZIECI

1.Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych, informacyjnych 
oraz do poszukiwań bibliograficznych.
2.Osoba korzystająca z internetu zobowiązana jest do przedstawienia karty bibliotecznej w 
celu dokonania wpisu do ewidencji (kartę biblioteczną można otrzymać w bibliotece).
3. Czytelnicy, którzy nie ukończyli 16 roku życia korzystają z internetu za darmo. Od 
pozostałych osób pobierana jest opłata w wysokości 1 zł. za godzinę.
Jedna osoba może korzystać z internetu przez 1 godzinę. Jeśli nie ma innych chętnych 
możliwe jest przedłużenie czasu.
Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego jest odpowiedzialny za sprzęt i 
zainstalowane oprogramowanie.
Ściągane z internetu pliki lub programy można zapisywać na dyskietkach za zgodą 
dyżurującego bibliotekarza (funkcja ta dostępna jest na jednym stanowisku).
Zabrania się zapisywania plików i instalowania programów na dysku C, otwierania stron 
zawierających treści pornograficzne, propagujące przemoc i rasizm, zawierających pirackie 
oprogramowania.
Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika 
przy komputerze.
Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu lub zażądać odejścia od komputera, jeśli 
uzna, że jego zachowanie jest niezgodne z regulaminem.
 Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do komputera na żądanie rodziców 
lub opiekunów.
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