WYCIĄG Z REGULAMINU POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIELICZCE

KORZYSTANIE Z WYPOŻYCZALNI ZAUTOMATYZOWANYCH W FILIACH
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIELICZCE

DOTYCZY:
§ 2.
ZASADY KORZYSTANIA
10. Za zgubienie i/lub zniszczenie Karty Bibliotecznej odpowiada Użytkownik.
b. w przypadku zagubienia Karty Bibliotecznej Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zgłosić zaistniały
fakt Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wieliczce lub Filii bibliotecznej.
§ 3.
WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH
2. Jednorazowo można wypożyczyć w Filii bibliotecznej 4 egzemplarze w tym: książki oraz czasopisma na okres
nie dłuższy niż 30 dni, uwzględniając godziny otwarcia Biblioteki.
3. Zasady wypożyczania gier planszowych określone są odrębnym Regulaminem – nie dotyczy Filii
bibliotecznych.
§ 4.
ZBIORY SPECJALNE – nie dotyczy filii bibliotecznych
§ 5.
ZAMÓWIENIA I REZERWACJE
9. Użytkownik Filii bibliotecznej może jednorazowo dokonać 4 rezerwacji i 4 zamówień egzemplarzy w każdej z Filii
bibliotecznej.
10. Egzemplarze z listy rezerwacji i/lub zamówień należy odebrać w ciągu 7 dni od momentu przygotowania
egzemplarza do odbioru, uwzględniając godziny otwarcia Filii Bbibliotecznej i za okazaniem Karty Bibliotecznej
do konta, na które utworzono rezerwację i/lub zamówienie.
12. W przypadku, gdy Użytkownik nie dokona odbioru zamówionych pozycji, po upływie terminu odbioru, czyli 7
dniach od momentu otrzymania informacji o przygotowaniu egzemplarza do odbioru, zamówienie wygasa.

§ 6.
CZYTELNIA
1. Sposób korzystania z Czytelni Filii bibliotecznej, sprzętu komputerowego oraz Internetu określają
odrębne Regulaminy.
§ 7.
POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW
3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia wypożyczonych zbiorów użytkownik ma obowiązek
odkupić taki sam egzemplarz lub w przypadku jego braku na rynku - inny, nie mniejszej wartości, wskazany
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przez Bibliotekarza. Może również wpłacić odszkodowanie, którego wysokość określa Dyrektor lub Kierownik
Filii bibliotecznej, z której pochodziła książka na podstawie stopnia uszkodzenia oraz dostępności danej
pozycji na rynku księgarskim.
4. Nie dotyczy Filii Bibliotecznych.
6. Za zgubienie lub zniszczenie szczególnie cennych materiałów bibliotecznych formę odszkodowania ustala
Dyrektor lub poszczególni Kierownicy Filii Bibliotecznych.

§ 12.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka.wieliczka.eu, oraz dostępny jest do
wglądu w Filiach Bibliotecznych.

Niniejszy wyciąg z Regulaminu obowiązuje od 20.06.2018 r.
Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce
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