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flfffffrĘhMlN K.RZYSTAN IA ZE ZBIoRow I USŁUG
MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLTCZN{EJ

r

im. STEFANA ZEROMSKIEGO w KUTNIE
$ 1. Postanowienia ogÓlne

1. Regulamin korzystania zę zbiorÓw i usług, zwany dalej Regulaminem, określa warunki
i zasady korzystania ze zbiorÓw i usług we wszystkich działach udostępniania oraz filiach
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Zęromskiego w Kutnie, zwanej
dalej Bibliotek4.

zę zbiorow i usług Biblioteki ma charakter powszechny, na zasadach
określonych w Ustawie o bibliotekach z dnia 27 .06.|997 r. (Dz, U. z 2012 r. poz. 642
z poźn. zm.) oraz w niniejszym Regulaminie.

2. Prawo do korzystania

3. Wypo ŻyczaniezbiorÓw Biblioteki, do ktÓrych naleŻą: ksi4żki, prasa codzienna, czasoplsma

bieŻące i archiwalne, zbiory audiowizualne, zbiory specjalne
oraz korzystanie ze sprzętu komputerowego jest bezpłatne,

i

materiały elektroniczne,

4, Za niektÓre usługi biblioteczne pobierana jest opłata, ktÓrej wysokoŚć reguluje Załącznik
nr 1 do Regulaminu.
5. Dane osobowe Uzytkownikow Biblioteki mog4 być wykorzystywane wył4cznie w celach
związanych z korzystaniem Ze zbiorÓw i usług Biblioteki, W tym do wykonywania
obowiqzkÓw statystycmych, egzekwowania zwrotu W}pozyczonych zbiorÓw i ewentualnych
rc szczen prawnyc h za ni eure gul owane zob owiqzani a wob ec B ib l i oteki .

6.

7

przypadku, gdy Użytkownik nie korzysta ze zbiorow i usług Biblioteki przez okres
kolejnych 5 lat i uregulował wszystkie zobowi4zania względem Biblioteki, jego dane
osobowe są usuwane.

W

. Dane osobowe mogą być rownieŻ usunięte na pisemny wniosek Uzytkownika, jeŻe|l ma
ure gulowane zobo wiqzania wobec B iblioteki.
$ 2.

Warunki zapisu do Biblioteki

1. osoba zapisująca się do Biblioteki winna okazac aktualny dokument tozsamości zę zdjęciem

i numerem PESEL, wypełnić kartę zapisu
Regulaminu.

i

zobowiązac się podpisem do przestrzegania

2, osoby posługuj4ce się dokumentem tozsamości niezawierającym adresu zameldowania
l

zamieszkania zob owiązane Są do wypełnienia dodatkowe go

o

świadczenia.

3. osoby do 13. roku Życia mog4 korzystać ze zbiorÓw i usług Biblioteki za pisemn4 zgodą
rodzicÓw lub opiekunÓw prawlych, wyraŻon4 przy składaniu karty zapisu.

4. Przy dokonywaniu zapisu do Biblioteki kaŻdy Uzytkownik otrzymuje kartę biblioteczną
obowiązujęcq we wszystkich działachudostępniania i filiach Biblioteki.
5. Użytkownik zobowiąZany jest do okazania karty w momencie Wypozyczania zbiorÓw
bądź'korzystania z usług Biblioteki. Zwroiwypozyczonych zbiorÓw moŻe się odbywać,bez
karty bibliotecznej. \
6. Ury]tkownik, ktory utacił ka..tę biblioteczną zobov\łtązarLyjest do niezwłoc7rlęgo powiadomienia
o tym fakcie dowolnego działu udostępniania lub filii Biblioteki, w przeciwnym razie
poniesie odpowiedzialność za skutki posługiwania się kart4 ptzez osoby nieuprawnione.
od momentu powiadomienia o utracie karty odpowiedzialnoś c za skutki posługiwania się
kartą przez osoby nieuprawnione przejmuje Biblioteka.

7.

Uzytkownik nie ponosi kosztÓw wydania pierwszej karty bibliotecznej, Za wydanie
duplikatu karty utraconej lub zniszczonej z winy Uzytkownika pobierana jest opłata
w wysokości określonejw Zał'qczniku nr 1. W przypadku samoistnego wytarcia kodu
kreskowego uniemozliwiającego sczytanie danych, nowa karta wydawana jest nieodptatnie.

8.

Uzytkownicy Biblioteki zobowiązani s4 do informowania o kazdej zmianie miejsca stałego
lub czasowego pobyu otaznrrmenr telefonu kontaktowego w mozliwie najkrÓtszym terminie.
$ 3.

Zasady wypoĘczania zbiorÓw bibliotecznych

1. Łączna |iczba wypozyczonych zbiorÓw we wszystkich działach udostępniania i filiach
Biblioteki nie moŻe przekroczyc 15 jednostęk inwentarzowych i nie więcej niŻ L0 w jednym
dzia|e, w przypadku zbiorÓw audiowizualnych do 5 filmÓw DVD i do 5 pozycjt
na innych nośnikach, w przypadku nowościksi4zkowych dla dorosłych (HIT) _ 1 vol.
2. Ustala się następujące okresy

wypozycze dlaposzczęgolnych rodzajow zbiorÓw:

a) ksiqiki (drukowane i mÓwione) orazpłyty winylowe
b) ksi4zki mowione Z kanonu lektur szkolnych _ 14 dnt,

-

30 dni'

c) nowościksiązkowe dla dorosłych (HIT) i płyty CD muzyczne
d) filmy

-2

- 7 dn1

dnt.

3. Za osoby niepełnoletnię Wypozyczen z uzyciem ich karty bibliotecznej mog4 dokonywać
rodzice lub opiekunowie prawni.

4. Zwrot wypozyczonych zbiorÓw Biblioteki moŻe nast4pić wyłącznie w tym dziale
udostępniania lub filii Biblioteki z ktÓrej zostały wypoŻyczone. Zwrotu wypozyczonych
filmow moŻna dokonać najpożniej godzinę

prze

d zamknięciem Biblioteki, czego wymaga

system rezerwacji.
5.

Uiytkownik, ktory nie posiada adresu stałego bqdż' czasowęgo Zamęldowania/zarnieszkania
na terenie powiatu kutnowskiego, zobowiąZany jest do wpłacenia kaucji zwrotnej
w wysokościuza|eŻnionej od wartości wypozyczonych zbiorow i określonejptzez
bibliotekarza. JeśliUzytkownik nie odbierze kaucji po upływie roku kalendarzowego'
kaucja przepada na rzecz Biblioteki.
Biblioteki mozne ulec prolongacie najpożniej w dniu jego upływu
i pod warunkiem, Że nie zostały wcześniej Zarezęrwowane ptzez innych Uzytkownikow.

6. Termin zwrotu zbiorÓw

Prolongaty moŻna dokonać ty|ko raz.
Ustala się następuj4ce zasady prolongaty terminu zwrotu zbiorÓw Biblioteki:
o ksiązek drukowanych - o 30 dni, osobiście, telefonicznie lub poprZeZ katalog

o

on-1ine,

ksiązek mÓwionych i płyt winylowych

*

o 30 dni, osobiścielub telefonicznie.

7. Terminy zwrotu nowościksiązkowych dla dorosĘch (HIT)' filmÓw, atal<ze ksiqzek mowionych

z kanonu lektur szkolnych nie podlegaj4 prolongacie.
8. W uzasadnionych przrypadkach bibliotekaz moŻe poprosić o wcześniejszy nwot wypozyczonych
zbiorow or aZ vty dłuŻyć termin zwrotu Wypozyc zony ch zb i orÓw.

9. UŻytkownik moŻę zarezerwować ksiązki aktualnie wypozyczonę osobiście lub poprzez
katalog on.line. Ksipki naleŻy odebrać w ciągu 3 dni od daty powiadomienia telefonicznego,
SMS.owegob4dż' e.mailowego o ich dostępności. Po tym terminie rezerwacje s4 anulowane.

10. Filmy moŻna rezerwować osobiście lub telefonicznie
rczetw acji, w pr zec iwnym r azie r ezerw acj a

b

i

naIeŻy je odebrać

w

dniu

ędzie ni e aktual na.

II. UŻytkownik' ktÓry zagubi lub zniszazy wypożyczonę zbiory, zobowi4zany jest odkupić
takie Same zbiory lub _ w porozumieniu z kierownikiem działu lub pracownikiem filii

bibliotecznej inne pozycje o co najmniej takiej samej wartości. w przypadku
nieuregulowania ww. zobowiązań, Uzytkownik musi uiścićopłatę za zagubionq lub
zniszczoną pozycję w Wysokościokreślonej w Zał'qczniku nr

12.

1

.

w

przypadku niedottzymania terminu zwrotu wypozyczonych zbiorÓw Biblioteka naltcza
opłatę w wysokości określonejw Zał'qczniku nr 1.

Biblioteki poza Wznaczone terminy zwrotÓw
lub niewywiqzywanie się ze zobowiązan, o ktÓrych mowa w $ 3, pkt. 1 I i 12, powoduje
zablokowanie konta Uzytkownika we wszystkich działach udostępniania i filiach
Biblioteki do czasu uregulowania zobowi4zan.

13. Przetrzymywanie wypozyczonych zbiorÓw

14. Uzytkownicy, ktorzy udostępnili swÓj numer telefonu lub adres e.mailowy mogą
otrzymywać powiadomienia doty czące zbliŻaj4cego się terminu zwrotu wypozyczonych
zbiorow bibliotecznych, zwrotu ptzettzymanych zbiorÓw bibliotecznych i inne.

15. Wobec Uzytkownikow,ktÓrzy nie wywiąztts4 się ze zobowiązan, o ktorych mowa
pkt. 1I i If , Biblioteka stosuje następujęce procedury:

w$

3,

o

pierwszy monit listem poleconym z potwierdzeniem odbioru po 2 miesiącach od
terminu zwrotu wypozyc zony ch zbiorÓw,

o

drugi monit listem poleconym z potwierdzeniem odbioru po upływie miesiąca od
pierwszego monitu,

O wezwanie ostateczne zkance|arii prawniczej (przedsądowe) nie poźniej niz miesi4c
od daty drugiego monitu.

Uzytkownicy zobowiązani są do pokrycia kosztÓw opłaty zanteterminowy zwrot zbiorÓw
bibliotec zny ch oraz kosztÓw korespondencj i.
16. Biblioteka moŻe skierować sprawę do postępowania sądowego zgodnie z obowiązuj4cymi

przepisami prawa, jeŻe|i Uzytkownik nie wywięzuje się ze zobowiqzan o ktorych mowa
w $ 3, pkt. 1I i 12 i nie odpowiada na pisemne wezwania, o ktorych mowa w $ 3, pkt.15.

l7.Wezwania dotycz4ce Użytkownikow do 13. roku Życia adresowane S4 do rodzicÓw lub
opiekunÓw prawnych.

18.

szczegÓInych, uzasadnionych przypadkach Dyrektor Biblioteki moŻe _ na pisemny
wniosek Uzytkownika - obnizyć wysokośćroszczen, o ktÓrych mowa w $ 3, pkt. l| i I2,
rozłoŻycje na raty lub od nich odst4piÓ.

W

$ 4. Zasady udostępniania

zbiorilw prezencyjnych

I. Zbiory prezencyjne dostępne są w Dziale Informacyjno.Bibliograficmym i Wiedzy o Regionieo
oddziale dla Dzieci i MłodzieŻy oraz filii - Centrum Informacji Technicznej i Biznesowej.

2. Zbtory prezencyjne udostępniane Są na miejscu oraz, w uzasadnionych
stosowany jest tryb wypoiyczen krotkoterminowych na zewnqtrz.

przypadkach,

3. Dostęp do zbioru prasy codziennej oraz czasopismbieŻących jest wolny.

4. Korzystan ie ze zbiorÓw

prezencyj nych j est mozliwe po okazaniu karty bibliotec z:nej.

5. Na miejscu (prezencyjnie) Uzytkownicy mog4 korzystać z księgozbioru popularnonaukowego,

zbiorÓw regionalnych, prasy codziennej oraz czasopismbieŻqcych i archiwalnych.
SzczegÓlnie cenne dokumenty, zwł'aszcza regionalne mog4 być udostępniane w wersji
elektronicznej.

6. Uzytkownik jest zobowiązany do zgłaszania bibliotekarzow| uszkodzeri zauwaŻonych
w udostępnionych zbiorach i ponosi odpowiedzialność za powstałe z jego winy uszkodzęnia
zbiorow Biblioteki.

7.

Użytkownicy mogą korzystać z przyniesionych ze sobą wydawnictw oruz własnego sprzętu
(np. laptopa) po uprzednim poinformowaniu bibliotekarza.

8' Użrytkownik może skorzystać z wypożyczeńkrótkoterminowych na zewnątrz i wypożyczyć
jednorazowo najwyżej hzy jednostki inwentarzowe, jeźrli wcześniej ne zalegd' zŚ nvIotom

zbiorów w innych działach udostępniania lub filiach Biblioteki.

9. Wypożtyczariu krótkoterminowemu na zewnąllz nie podlegają czasopisma opfawre oraz
szczególnie poszukiwane i cerrne zbiory, zwłaszcza regiona|ne,
10. Uż1'tkownicy mogą wwożryczać zbiory prezencyjne na zevtnqIrz rcjwcześniej na poł godziny
przed zamknięciem dziafu i zobowiązani są dokonaó ich zwrotu do godz. 10.30 następnego

dnia.
1

1.

Termin zwrotu w}poŹyczonych zbiorów prezencyjnych nie podlega prolongacie'

12. Za nieterminowy zwrct zbiorów prezencyjnych pobierana jest opłata w wysokościokeślonej
w Załącznikl nr 1 Regulaminu.
$ 5. Usługi reprograficzne

1' Użytkownik ma prawo' w granicach okeślonych ptzez prawo autorskie i wyłącznie na
użytek prywatny' do powielania materiałów bibliotecznych, któle może się odbywać
jedynie na terenie Biblioteki, poprzez:

o
o
o

kserokopiowanie,
skanowanie,

wykonywanie wydruków.

2. Zgodę na sporządzenie kopii wytaizakaŻdorazowo dyzurujący bibliotekarz.
3. Wykonywanie kserokopii i wydruków jest odpłatne. Wysokośó opłat określa Załącznik rrr

1

Regulaminu.
4. Bibliotekarz moŹe odmówió wykonania kserokopii z

tzadkichi szczególnie cennych zbiorów.

5. Za wiedzą i zgodą bibliotekarza Użytkownik może, w granicach określonych ptzez prawo

autorskie, wykonywac zdjęcia fragmentów publikacji (bez flesza). CzynnośÓ ta nie może
zakł'ócac pr acy irurych Użytkowników.
$ 6. Wypożyczenia międzybib|ioteczne

1.

Biblioteka umożliwia Użytkownikom korzystanie ze zbiorów innych bibliotek kajowych
hlb zagranicznych w trybie tzw. .w)pożyczeń międzybibliotecznych.

2. Do wypożyczeń międzybibliotecznych uprawnieni są tylko UĄtkownicy posiadający kartę
biblioteczną i nie zalegaiący ze zwrotem zbiorów w innych działach i filiach Biblioteki'

3. W1pożyczenia międzybiblioteczne rea|izuje Dział Informacyjno-Bibliograficzny i Wiedzy
o Regionie.

4. Zanówterlta naleĘ składac osobiście, podając dokładny opis bibliograficzrry idurtyfikujący
jednomacznie poszukiwaną pozycję (nazwisko i imię autora, t1tuł, miejsce i rok wydania).

5. Sprowadzone w Ębie w1poĘczeń międzybiblioteczrrych pozycje są udostępniane wyłącnie
na miejscu, w czyelni.

6' Termin korzystania z zamówionych materiałów oraz możliwośćewentualnej prolongaty
okeśla biblioteka wypoŻy czająca'

7

, UŻytkownik ma obowi4zek pokryć koszty przesyłki sprowadzonych zbiorÓw oraz koszty
korespondencji zvnryanej zvtypoŻyczeniem, zgodnie z aktualnyrn cennikiem opłat pocztowych.

8. W trybie wypozyczen międzybibliotecznych Biblioteka wypozycza swoje zbiory innym
krajowym bibliotekom i instytucjom, moie teŻ odpłatnie wykonywać ksęrokopie według
cennika obowiązuj4cego w Bibliotece (Załącznik nr 1 Regulaminu).
9.

Biblioteka moie odmÓwic wypoŻyczenia rzadkich i szczegolnie cennych zbiorÓw.
$ 7. Zasady użytkowania sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu

1. Biblioteka udostępnia komputery i Internet przede wszystkim w celach informacyjnych
i edukacyjnych. Bezwzględnie zabtania się przeglądania stron przedstawiających treści
pornografi,czne, propaguj4ce przemoc i rasizm, wchod zenia na strony zawierajqce
nielegalne oprogramowanie oraz wykorzystywania komputerÓw do prowadzenia
działa|nościzarobkowej .

2.UŻytkownicy korzystający Ze stanowisk komputerowych zobowiqzani są do okazaniakarty
bibliotec znej.

3. Czas korzystania z Internetu przezjednego uzytkownika określa bibliotek arz, w za|einośct
o d stopn ia zaintere so wani a innych uzytko wnikow.
4. UŻ>Ąkownikowi, ktÓry korzysta ze stanowiska komputerowego zabrania się jakichkolwiek
zmian w zainstalowanym oprogramowaniu i konfiguracji komputera.

5. Po zakonczeniu pracy z komputerem na|eŻy usun4ć pobrane i zapisane pliki oraz wyczyscić,
pamięć przeglądarki, zwłaszcza gdy uzytkownik korzystał podczas logowania zpoufnych
haseł. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za skutki niespełnienia tego wymogu.

6.UŻytkownik moŻe wykonywać wydruki pobranych z Internetu informacji lub skopiować je
na własny nośnikelektrontczny po uprzednim poinformowaniu bibliotekatza. Za wydruk
pobierana jest opłata w wysokości określonej w ZaŁqczniku nr 1.

7. Biblioteka stosuje oprogramowanie blokuj4ce dostęp do stron zawieraj4cych

treści
niezgodne z prawem. Bibliotekarz ma prawo do monitorowania czynności wykonywanych
przez Uzytkownika podczas pracy przy komputerze. Bibliotekarz moŻę odmowić
uzytkownikowi dostępu lub zaŻqdac odejścia od komputera, jeŻe|i lJzna, Że jego
zachow anie zagr aia b ezpi e c ze ri stwu s y s te mu ub sprz ętu.
1

$ 8. Przepisy porządkowe

Biblioteki zobowiązani Są pozostawiać w szatni więrzchnie okrycia, torby,
plecaki itp. MogąteŻkorzystać z szafek skrytkowych.

1. Użytkownicy

2. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialno ściza rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
3.

W działachudostępniania Biblioteki obowipuje zakazprowadzenia rozmÓw telefonicznych.

i usług Biblioteki nie mog4 korzystaÓ osoby nietrzeźwe, pod wpływem
środkow odl,lrzających, nieprzestrzegające podstawowych zasad higieny osobistej, uciązliwe
czy niebezpieczne dla bibliotekarzy i uzytkownikÓw Biblioteki. W przypadku zakłocenia
ładu i porządku publi cznęgo bibliotek arz ma prawo wezwać słuzby porządkowe (ochronę,
str aŻ miej sk4' policj ę).

4. Ze zbiorow

$ 9.

Skargi i wnioski

zaŻa|enia i wnioski uzytkownicy mogę zgł'aszać Dyrektorowi Biblioteki lub osobie
przez niego upowaznionej w kaŻdą środę,w godz. 14.00.16.00.

1. Skargi,

S 10. Postanowienia koricowe

1. KaŻdy uzytkownik Biblioteki zobowięzany jest do zapoznania się Z Regulaminem
i stosowania się do zawartych w nim postanowieri.
2, UŻytkownicy niestosujący się do postanowien Regulaminu mogą zostac pozbawieni prawa
korzystania z Biblioteki. DecyĄę o czasowym lub całkowitym pozbawieniu prawa
korzystania Z Biblioteki podejmuje Dyrektor na pisemny wniosek kierownika działu
udostępniania lub filii Biblioteki.

3. Rozstrzyganie kwestii szczegÓ|nych nie uregulowanych postanowieniami Regulaminu
na\eŻy do kompetencji Dyrektora

Biblioteki lub osoby przęz niego upowaznionej.

4, KaŻda komÓrka organizacyjna Biblioteki, niezaleznie od postanowieri Regulaminu, moze
posiadać , za zgodą Dyrektora Biblioteki, szczegÓł'owe przepisy, jeŻe|ijest to konieczne lub
uzas adni o ne meryto r y cznie czy or ganizacyjnie .
5. Wszelkie

zmiany dotyczące czasu pracy Biblioteki podawane

S4 do

publicznej wiadomości.

6, Zmiany treściRegulaminu s4 ogłaszane na tablicach ogłoszeri we wszystkich działach
udostępniania oraz na stronie www.bib1iokutno.p1.

DYREKT'OR

Miejskiej i Powiarowej Biblioteki
mgr M agllu

I
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MIEJSKA I POWIATOWA

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W KUTNIE

99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 5
NIP 775-1 2-98-647 Regon 000866320

Załącznik nr

1

do Regulaminu korzystania ze zbiorÓw i usfug

MiPBP im.

S. Zęromskiego w Kutnie

CENNIK OPŁAT REGULAMINoWYCH
karty bibliotecznej _ 10 zł
Usługi kserograftczne:
. kopia czarno-biała format A4 _ 0,25
- kopia czatno.biała format ,Ą3 _ 0,50

1. Duplikat

2.
3.
4.

zł,
zł.

Wydruki komputerowe:
. wydruk czarno-biały tekstu format A4 _ 0,40 zł'
. wydruk czarno-biały fotografii lub grafiki format A4 _ | zł
opłaty zanietqminowy zwrot zbiorÓw bibliotecznych:
. ksiązka drukowana, ksiązka mÓwiona, płyta muzyczne _ 0, |0 zł za kaŻdy dzieri po
terminie zwrotu,

. księzka, czasopisma

bieŻqce ze zbiorÓw prezencyjnych

_ 1 zł' za kuŻdy dziefi

po

terminie zwrotu,

. film,

5.

nowośćksi4zkowa d|a dorosłych (HIT) _ 2 zł za kaidy dzien po terminie

zwrotu.

opłatazapozycję zagubioną lub zniszczoną musi stanowić rÓwnowartość jej aktualnej
ceny rynkowej.
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