
 
REGULAMIN  CZYTELNI 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie 
 

       
 
1. Z czytelni może korzystać każdy kto posiada aktualną kartę czytelnika biblioteki. 
 

2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne z zastrzeżeniem punktu 10, 11 i 13 regulaminu. 

 
3. Każda osoba korzystająca z czytelni książek bądź czytelni prasy zobowiązana jest do zgłoszenia się do 

bibliotekarza w celu rejestracji odwiedzin. 
 

4. Okrycia wierzchnie należy zostawić w miejscu do tego przeznaczonym, czyli  w szatni. 
 

5. W czytelni należy zachowywać ciszę i nie przeszkadzać innym użytkownikom.  
 

6. W czytelni istnieje możliwość wypożyczenia książek na 60 dni. Wyjątek stanowią egzemplarze z serii 
encyklopedycznych oraz książki regionalne i wydane przed rokiem 1951 . 

 

7. Z czasopism bieżących korzysta się na miejscu w bibliotece, natomiast numery archiwalne można 
wypożyczyć maksymalnie na 30 dni. 

 
8. Książki podaje bibliotekarz. W sytuacjach wyjątkowych bibliotekarz może udzielić zgody na wolny 

dostęp do regałów. 

 
9. Książki przyniesione przez użytkownika do czytelni  należy zgłosić bibliotekarzowi.                                                     

 
10. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych możliwe jest sprowadzenie książek z innych bibliotek 

(jeżeli nie ma ich w księgozbiorze MBP). Koszty przesyłki  pokrywa użytkownik. 

 
11. Istnieje możliwość korzystania z kserokopiarki za opłatą rekompensującą zużycie papieru oraz tuszu, 

wg cennika znajdującego się w czytelni.  
 

12. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania książek i czasopism. 

 
13. Za uszkodzone książki i czasopisma  użytkownik płaci odszkodowanie obliczane na podstawie 

REGULAMINU WYPOŻYCZEŃ MBP im. C. Norwida w Złotowie § 6 . 
 
14. Bibliotekarz udziela informacji  dotyczących  zbiorów biblioteki, doboru literatury na wybrany temat, 

sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących 
się  w bibliotece. 

 
15. Do czytelni nie będą  wpuszczane osoby będące pod wpływem alkoholu. 
 
16. Skargi i wnioski użytkownik może zgłaszać do dyrektora biblioteki. 

 

17. Użytkownik, który nie zastosuje się do przepisów niniejszego regulaminu, może być czasowo,  
a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z czytelni. Decyzję 
w tej sprawie podejmuje  pracownik czytelni. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się do 

dyrektora biblioteki. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wprowadzony, dnia 01.01.2020 r. 


