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REGULAMIN CZYTELNI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RASZYNIE
§ 1 Prawo korzystania
Ze zbiorów i usług czytelni mogą korzystać wszyscy użytkownicy biblioteki.
§ 2 Zasady korzystania
1. Korzystanie ze zbiorów i usług czytelni jest bezpłatne.
2. Przed skorzystaniem z czytelni, wierzchnie okrycie, teczkę, torbę, itp. bagaż podręczny
użytkownik pozostawia w szatni w zamykanych na klucz numerowanych szafkach.
3. W czytelni należy zachować ciszę.
4. Ze zbiorów drukowanych czytelni można korzystać tylko na miejscu, nie wolno ich wynosić
poza obręb biblioteki. Wyjątek stanowią archiwalne numery czasopism, które można wypożyczać.
5. Przyniesione materiały własne czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza.
6. W czytelni można korzystać z własnego sprzętu typu laptop, tablet, smartfon itp. - biblioteka
oferuje dostęp do Internetu poprzez Wi-Fi.
7. W czytelni można korzystać z bibliotecznych stanowisk komputerowych. Zasady korzystania z nich podaje odrębny regulamin, umieszczony przy każdym stanowisku.
8. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów i sprzętu czytelni.
9. O materiałach drukowanych znajdujących się w czytelni informacji udziela bibliotekarz.
10. W przypadku wątpliwości, co do właściwego odłożenia wykorzystanych materiałów z powrotem na półkę, użytkownik pozostawia je u dyżurnego bibliotekarza.
11. Chęć kserowania, skanowania lub wydrukowania dokumentów elektronicznych należy zgłosić u dyżurnego bibliotekarza.
12. W czytelni obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych używek, posiłków i używania otwartego ognia.
13. Użytkownicy czytelni są zobowiązani do zachowania na jej terenie trzeźwości, kultury i
higieny osobistej, zasad współżycia społecznego i czystości.
14. Uprasza się użytkowników o wstrzymanie się od odwiedzin w czasie, gdy w ich domach
panuje choroba zakaźna.
15. Zaleca się zakończenie pracy przy stanowiskach komputerowych i zwrot wykorzystanych
materiałów na 5 minut przed zamknięciem biblioteki.
§ 3 Przepisy końcowe
1. Użytkownicy niestosujący się do zapisów regulaminu czytelni mogą być poproszeni o
opuszczenie biblioteki przez obsługę lub wezwane służby porządkowe oraz czasowo lub w
szczególnych wypadkach - na stałe pozbawieni prawa do korzystania z biblioteki decyzją
dyrektora.
2. Regulamin obowiązuje od 19 sierpnia 2019 r.

