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REGUTAMIN BIBLIOTEKI

Wyżtszei Szkoły Zarządzania,,Edukacia,,

sr
Biblioteka WyŻszej Szkoły Zarz4dzania ,,Edukacja,,, zwana dalej ,,Bibliotek4,, jest

ogólnouczelnianq jednostk4 organiZacyjn4 o zadaniach naukowych, dydaktycznych

i usługowych. .

1. Na materiały biblioteczne składaj4 się ksi4żki, kasety audio i video oraz czasopisma.

2' Korzystanie z wypoŻycza|ni książeĘ kaset i z czyte|ni jest bezpłatne.

3. Wydanie karty czytelnika jest płatne.

4' Wydrukizbaz elektronicznych s4 ptatne.

s2
1'' Z zasobów biblioteki moga korzystać czytelnicy tj. wszyscy studenci i pracownicy WyŻszej

Szkoły Zarz4dzania ,,Edukacja,, zwanej dalej Uczelnią, słuchacze Studiów Podyplomowych,

słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz pracownicy i kursanci ośrodka Kształcenia i

Doskonalenia Zawodowego ,,Edukacja,,, pracownicy i słuchacze Policealnych sekół

Zawodowych Edukacja, Liceów ogólnokształcqcych ,,Edukacja,, rla podstawie karty

czytelnika. Inne osoby mogq korzystać tylko z czyte|ni na podstawie dokumentu

stwierdzaj4cego tożsamość pozostawionego na czas korzystania z księgozbioru czytelni u

dyżurnego pracownika biblioteki.

2' Zwypoiyczalni kaset moga korzystać tylko pracownicy Uczelni.

3. Z czasopism i księgozbioru podręcznego można korzystać Ęlko na terenie czytelni.

$s
1'' W bibliotece obowi4zuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania żywności, picia oraz

korzystania z telefonów komórkowych.



2. Czytelnik przychodząc do biblioteki (vlypozyczalni i czytelni) zostawia okrycie wierzchnie

w szatni. Czytelnicy korzystaj4cy z księgozbioru podręcznego obowi4zani sq posiadać

dowód tożsamości'

3. osoby korzystaj4ce z czyte|ni sq zobowi4zane do:

a) zlraszania dyżurującemu bibliotekarzowi wnoszonych wydawnictw nie będqcych

własnością biblioteki, oraz okazywania ich przy wychodzeniu z czytelni,

b) zwrotu materiatów bibliotecznych W stanie nieuszkodzonym oraz zgłaszania

zauw azonych braków, dyżu rnemu bibli otekarzowi.

4' Czyte|nlk nie może korzystać z biblioteki, gdy w jego domu panuje choroba zakaŹna'

1. Bibliotekarzudzie|a informacji o książkach, pomaga w doborze lektury, korzystaniu z

katalogów i wydawnictw informacyj nych.

ss
1'' Czytelnik jednorazowo może wypozyczyć 6 ksi4żek, a więcej w szczególnych przypadkach

za zgo d4 bibl i otekarza.

2,' Ksi4żki oznaczone czerwonq foli4 udostępnia się tylko na miejscu. Książki oznaczone Żółt4

foliq wypozycza się na okres do 14 dni. Pozostałe ksi4żki wypożycza się na okres nie

dłuzszy niŻ 6 miesięcy, ale nie dłużej niz do końca letniej sesji egzaminacyjnej.

Wypozyczone kasety na|ezy oddać następnego dnia do zamknięcia biblioteki.

3. Biblioteka na prośbę czytelnika może przesunqć termin zwrotu v,lypozyczonej ksiqżki, f eśli

nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

4' Biblioteka może zaz4dać zwrotu ksi4żek przed terminem, jeżeli stanowi4 one szczególnie

poszukiwane pozycje

5. Na prośbę czytelnika biblioteka może Zarezerwować ksi4żki aktualnie vvypozyczone przez

innych czytelników.

6' W razie braku ksiqżki czytelnik może uzyskać informacje, w której z najb|iŻszych bibliotek

może znajdować się poszukiwana pozycja'

7 ' Znajduj4ce się w czytelni czasopisma udostępnia się tylko na miejscu. Przy korzystaniu z

czasopism czytelnik zobowi4zany jest okazać swojq kartę bibliotecznq bibliotekarzowi.

Czytelnik zobowi4zany jest też dokonać następującego wpisu w księdze odwiedzin czytelni:

wpisać swoje imię i nazwisko, numer karty bibliotecznej oraz wpisać tytuł i numery

czasopism oraznazwy innych materiałów, zktórych korzysta w czytelni'

s4



2.

3.

6.

7.

4.

5.

s6
L Czytelnik odpowiada za v,lypozyczone ksi4żki, kasety i czasopisma pod rygorem

odszkodowania.

Czytelnik jest obowi4zany do poszanowania zasobów będ4cych własnościq biblioteki,

powinien zwrócić uwagę na ich stan przed vvypozyczeniem. Zauwazone uszkodzenia należy

zgłosić bi bli otekarzowi.

Wysokość odszkodowania za zniszczenie własności biblioteki równa się trzykrotnej

wartości inwentarzowej materiałów bibliotecznych. Na sumy wypłacone z tytułu

zagubienia lub uszkodzenia biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie. Czytelnik moze

za zgodą dyrektora biblioteki dostarczyć zamiast zagubionej - inn4 ksi4żĘ, o nie mniejszej

wartości, przydatn4 bibliotece.

Zaniezwrócenieksi4żekwterminiewskazanymws5ust.2i3bibliotekapobieraopłatyw

kwocie 0,50 gr od jednej ksiqżki zakaŻdy rozpoczyna)4cy się dzień po terminie zwrotu.

osobom za|egaj4cym ze zwrotem ksiqżek Biblioteka wysyła monity. Za wysłanie monitu

Czytelnicy ponosz4 opłatę w wysokości 2 zł. Za wysłanie ostatecznego monitu listem

poleconym za potwierdzeniem odbioru 7 zł.

W przypadku przekroczenia terminu zwrotu lub niesptacenia opłaty za niezwrócenie

ksiqżek czytelnik nie może korzystać z zasobów biblioteki i czytelni do momentu zwrotu

v,lypozyczonych książek i zapłaty obowiqzujqcej opłaty.

Jeśli czytelnik mimo pisemnego (lub telefonicznego) upomnienia odmawia zwrotu ksi4żki

lub uiszczenia opłaty biblioteka może dochodzić swych roszczen na drodze sqdowej. B
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L W celu uzyskania karty czytelnika uprawniaj4cej do korzystaniazzasobów należy:

a) okazać dowód tożsamości np. dowód osobisty, legitymacje, paszport, a W przypadku

studentów Uczelni także aktualnq legitymację studenck4oraz indeks,

b) zapoznać się z regulaminem biblioteki,

c) opłacić kartę czytelnika w wysokości ustalonej odrębnym zarzqdzeniem Rektora.

2. Potwierdzenie podpisem odebrania karty jest jednoznaczne z akceptacj4 regulaminu

biblioteki.

3. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom.

4' Czytelnik zobowi4zany jest informować bibliotekę o zmianie nazwiska, miejsca

zamieszkania.



L,

5. W razie zagubienia karty czytelnika na|eŻynatychmiast zgłosić ten fakt dyżurującemu

bibliotekarzowi'Zanow4kartępobiera się opłatę podwójn4 w stosunku do obowi4zuj4cej
przy zapisie.
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Studenci Uczelni, którzy koficz4studia lub odchodz4z|Jcze|ni a także pracownicy Uczelni
rozwi4zujqcy umowę o pracę lub umowę cywilnoprawn4 s4 zobowiqzani uregulować swoje
zobowi4zania wobec Uczelni m.in' podpisaniem w bibliotece karty obiegowej.

se
Skargi i wnioski czytelnicy moga przekazywać dyrektorowi Biblioteki w godzinach jego pracy
Iub przez sekretariat ogólny Uczelni. .
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W wypadku niewłaściwego zachowania się czytelnika bibliotekarz ma prawo:

aJ wyprosić czytelnika z pomieszczeń Biblioteki,

b) zawiesić czytelnika w jego prawach,

c) powiadomić o tym władze Uczelni.

Czytelnik niestosuj4cy się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a W

szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z biblioteki.
Decyzję w tej sprawie podejmuje Kanclerz na wniosek dyrektora Biblioteki

S11 B

Przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych dotyczqcych czytelników odbywa się
zgodnie z ustawq z dniach 29 sierpni a 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr
IlLpoz'926 z późn.zm')

prof. dr h

Wrocław, dnia 01.10.2011r.


