
III. KORZYSTANIE Z WYPOŻYCZALNI

§ 12. Warunki korzystania.

1. Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki na okres dwóch tygodni.

Książki powinny być terminowo zwracane do Biblioteki.

2. Uczniowie  okazują identyfikacyjną kartę magnetyczną, legitymację

(ewentualnie inny dowód tożsamości).

3. Zagubienie  identyfikatora  z  kodem Biblioteki  należy  niezwłocznie

zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

4. Czytelnik  powinien  wypożyczać  książki  osobiście,  wyłącznie

na swoje nazwisko.

5. Wypożyczonych  książek  nie  można  oddawać  samowolnie  komu

innemu.

6. Jeżeli  czytelnik  nie  przeczytał  książki,  a  Wypożyczalnia  nie  ma

na nią  nowych  zamówień,  można  dokonać  przesunięcia  terminu

zwrotu. W  przypadku  niezgłoszenia się  po  zamówioną  książkę

w ciągu dwóch dni zamówienie jest anulowane.

7. Czytelnik  może  prosić  o  zarezerwowanie  potrzebnej  mu  książki.

Zamówienia uwzględniane są w kolejności zgłoszeń.

8. Wszystkie  wypożyczone  materiały  muszą  być  zwrócone  przed

końcem roku szkolnego – do dnia rady klasyfikacyjnej.

9. Każdy  uczeń,  nauczyciel  lub  pracownik  opuszczający  szkołę,

powinien  uzyskać  na karcie  obiegowej  potwierdzenie  zwrotu

wszystkich książek do Biblioteki.
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§ 13. Odpowiedzialność materialna czytelnika:

1. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.

Czytelnik wypożyczając książkę powinien zwrócić  uwagę na jej  stan,

a zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

2. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, zobowiązany jest odkupić

taką  samą  pozycję bądź  dostarczyć  ekwiwalent  zaproponowany przez

bibliotekarza, nie przekraczający  trzykrotnej realnej wartości zagubionej

książki.

3. Za zniszczenie  nalepki  z kodem kreskowym w wypożyczonej  książce

czytelnik zobowiązany jest uiścić kwotę w wysokości 2 zł.

4. Każda książka jest dobrem wspólnym, dlatego też należy ją szanować

i o nią dbać.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18. Czytelnik  zobowiązany  jest  do  zapoznania  się  z  treścią  niniejszego

regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

§ 19. Nauczyciel  bibliotekarz  zobowiązany  jest  do  udostępnienia  regulaminu

do wglądu czytelnikowi.

§ 20.  Niezwrócenie  w  terminie  wypożyczonych  materiałów  bibliotecznych  

 i nierozliczenie się z biblioteką pociąga za sobą następujące konsekwencje:

5. ustne upomnienie bibliotekarza,

6. pozbawienie  prawa  do  korzystania  z  Biblioteki  do  czasu  zwrotu

zaległych książek (lub rozliczenia się z zaległych wypożyczeń),

7. pisemne upomnienie bibliotekarza (wpis do dziennika),

8. nagana wychowawcy.
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