Regulamin Biblioteki i Czytelni
Centrum Polsko- Francuskiego
Côtes d'Armor – Warmia i Mazury w Olsztynie
§1
1. Biblioteka i czytelnia przeznaczone są dla wszystkich czytelników.
2. Wypożyczanie książek i czasopism jest bezpłatne dla mieszkańców woj. warmińskomazurskiego oraz uczniów i studentów olsztyńskich szkół i uczelni.
3. Od czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami regionu, pobiera się przy
wypożyczeniu książki zwrotną kaucję w wysokości równej co najmniej aktualnej wartości
książki. Wysokość kaucji ustala dyrektor Centrum. Po upływie roku od nieoddania przez
czytelników książki kaucja wpłacana jest na konto Centrum.
4. Od osób wypożyczających filmy DVD i płyty CD pobierana jest zwrotna kaucja w
wysokości 50 zł.
5. Przy zapisie do biblioteki czytelnik zobowiązany jest:
a. okazać dowód osobisty
b. zapoznać się z regulaminem
c. wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu
d. za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub
opiekunowie prawni.
6. Czytelnik zobowiązany jest poinformować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania,
pracy lub szkoły.
7. Z wypożyczalni mogą korzystać tylko czytelnicy, którzy nie zalegają ze zwrotem książek.
8. Z pozycji szczególnie cennych oznaczonych pieczątką „Czytelnia Centrum P-F” (np.
słowniki, encyklopedie) czytelnicy mogą korzystać tylko na miejscu w czytelni.

§2
l. Czytelnik może wypożyczyć 5 książek lub 5 numerów czasopism na okres jednego
miesiąca. Przy wypożyczaniu dzieła wielotomowego biblioteka wypożycza tylko l tom.
Najnowszych numerów czasopism oraz szczególnie atrakcyjnych nie wypożycza się do
domu.
2. Filmy DVD i płyty CD biblioteka wypożycza na okres nie dłuższy niż 3 dni.
3. Biblioteka na prośbę czytelnika może przedłużyć termin zwrotu książki o następny
miesiąc, jeżeli nie ma na tę książkę zapotrzebowania innych czytelników.

4. Biblioteka może skrócić czas wypożyczenia lub żądać zwrotu książek przed terminem,
jeżeli są to pozycje szczególnie poszukiwane.
5. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania zbiorów będących własnością biblioteki,
powinien zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy
zgłosić bibliotekarzowi.
§3
1. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić książki w terminie. Za przetrzymanie książek pobiera
się od czytelników opłatę w wysokości 0,50 zł za każdy wolumin za każdy dzień
przekroczenia terminu wypożyczenia.
2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik
zobowiązany jest:
- odkupić taką samą książkę
- odkupić inną o nie mniejszej wartości (po uzgodnieniu zakupu w Centrum)
- zapłacić odszkodowanie; wysokość odszkodowania ustala dyrektor Centrum biorąc
pod uwagę aktualną cenę rynkową książki.
3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia filmów DVD i płyt CD Centrum zatrzymuje
kaucję zostawioną przez wypożyczającego.
4. W razie zagubienia lub uszkodzenia przez czytelnika jednego z tomów dzieła
kilkutomowego pobiera się należność ustaloną wg zasad ustalonych §3 pkt.2, przy czym
pozostałe tomy stanowią dalej własność biblioteki.
5. Jeżeli czytelnik odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka
dochodzi swych roszczeń w drodze postępowania sądowego.
6. Czytelnik po oddaniu przetrzymanej książki lub opłaceniu kary ma prawo otrzymać
pisemne potwierdzenie uregulowania zobowiązania.
7. Bibliotekarz, a w jego nieobecność inni pracownicy Centrum, udzielają czytelnikowi
informacji o książkach znajdujących się w bibliotece, o układzie w wypożyczalni, rodzajach
katalogów i sposobie korzystania z nich.
8. W uzasadnionych przypadkach czytelnik ma prawo odwołać się do Dyrektora
Centrum Polsko-Francuskiego.
§4
l. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w
szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z
wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Centrum.

Olsztyn, 09.08.2012

