Regulamin korzystania z Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem
§1
1. Z Czytelni mogą korzystać wszyscy użytkownicy Biblioteki, niezależnie od tego, czy są
stałymi czytelnikami.
2. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne.
3. Aby uzyskać miejsce w Czytelni lub dostęp do stanowiska komputerowego należy
zdeponować u dyżurującego bibliotekarza dokument ze zdjęciem.
4. Czytelnika obowiązuje:
a) pozostawienie wierzchniego okrycia, plecaków, toreb, siatek, parasoli, itp. w miejscu do
tego wyznaczonym,
b) czytelne wpisanie się do rejestru odwiedzin,
c) zachowanie ciszy,
d) wyciszenie telefonów komórkowych,
e) zakaz spożywania posiłków, palenia i skręcania papierosów.
f) dbałość o udostępniane materiały biblioteczne.
§2
1. W Czytelni można korzystać: z księgozbioru podręcznego i czasopism.
2. Przyniesione do Czytelni książki należy zgłosić u dyżurującego bibliotekarza.
3. Książki z księgozbioru oraz roczniki czasopism czytelnik zamawia u dyżurującego
bibliotekarza.
4. Książek i czasopism nie wolno wynosić z Czytelni bez wiedzy dyżurującego bibliotekarza.
5. Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.
6. Przed opuszczeniem Czytelni należy książki zwrócić bibliotekarzowi, a czasopisma
odłożyć na właściwe miejsce.
7. W czytelni można korzystać z komputerów.
8. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.
§3
1. Materiały biblioteczne można kopiować po uzyskaniu zgody dyżurującego
bibliotekarza.

2. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone w granicach dopuszczalnych
ustawą o prawie autorskim.
Kopiowanie to:
a. Kserowanie – odpłatnie wg cennika.
b. Fotografowanie aparatem cyfrowym bez flesza i statywu lub telefonem komórkowym –
nieodpłatnie po uzyskaniu zgody bibliotekarza.
c. Wydruki z internetu – odpłatnie wg cennika.
3. Kserowanie wykonuje dyżurujący bibliotekarz.
4. Nie wolno kserować książek ciężkich, zniszczonych jak również innych zbiorów
znajdujących się w Czytelni, które w wyniku kserowania mogą ulec uszkodzeniu.
§4
1. W Czytelni uzyskać można informacje dotyczące posiadanych zbiorów, sposobu
korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych oraz innych materiałów znajdujących
się w zbiorach Biblioteki.
§5
1. Bibliotekarz może odmówić obsługi użytkownika niestosującego się do przepisów
niniejszego Regulaminu, naruszającego powszechnie obowiązujące normy zachowania,
a w szczególności będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków
odurzających bądź zachowującego się agresywnie W szczególnych przypadkach użytkownik
może zostać czasowo lub na stałe pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Od takiej
decyzji przysługuje mu prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki..
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