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REGULAMIN UDoSTĘPNIANIA ZBIoRow
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy

w Katowicach

$ 1. Prawo korzystania ze zbiorów bibliotecznych

Zbiory biblioteczne udostępniane są w Wypoiycza|ni, Czyte|ni' Wydziale Zbiorow

Audiowizualnych oraz dr ogąwypoŻy czeń międzybibliotecznych.

Prawo korzy stani a ze zbior ow b ib l i ote czny ch W y p oŻy czalni maj ą:

a) nauczyciele i nauczyciele akademiccy zatrudnieni we wszystkich typach szkół
i placówek oświatowo-wychowawczych w województwie śląskim oraz
zamieszkali poza obrębem województwa śląskiego a pracujący lub studiujący na
terenie woj ewództwa śląskiego;

b) nauczyciele emerytowani;

c) studenci uczelni śląskich i słuchacze szkół pomaturalnych;

d) studenci innych uczelni zamięszkali na terenie wojewódrtwa śląskiego;

e) uczniowie klas maturalnych szkół znajdujących się na terenie działalności
biblioteki, na podstawie porozumienia Ze szkołą (wzór w Załączniku
do Regulaminu);

f) osoby zamieszkałe lub zatrudnione na terenie województwa śląskiego:

- pracownicy naukowi instytutów i innych za|<ładów naukowych,

- pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy zatrudnieni poza resortem edukacji
narodowej,

- kuratorzy sądowi,

- pracownicy resortu kultury,

- pracownicy administracji państwowej i samorządowej związanej z resortem
edukacji;

g) inne osoby doskonalące się i poszerzające własną wiedzę za zgodą kierownika
WypoŻy czalni bądŹ fi lii.

Prawo korzystania ze zbiorów WypoŻycza|ni przysługuje kazdemu legitymującemu

się waŻną kartą biblioteczną. Karta biblioteczna waina jest w roku

kalendarzowym' w którym zostaławydana lub prolongowana'

Korzystanie ze zbiorów Czyte|ni jest powszechnie dostępne dla wszystkich

zainteresowanych zbiorami biblioteki, po uprzednim zapoznaniu się z zasadami
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korzystania z Czyte|ni, wpisaniu się do księgi odwiedzin iprzedłoŻeniu aktualnego

dokumentu tożsamości lub aktualnej karty bibliotecznej Pedago gicznej Bibliotęki
Wojewódzkiej im. Józef'a Lompy w Katowicach.

Ze zbiorów multimedialnych mogą korzystać wszyscy czyte|nicy zarejestrowani

w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Lo.py w Katowicach

posiadaj ący aktualną kartę biblioteczną.

Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne. Czytelnik jest jednak zobowiązany

do uiszczenia opłat za: wydanie karty bibliotecznej' wydanie duplikatu karty

bibliotecznej, zestawienia bibliograficzne sporządzone na prośbę czyte|nika oraz

za odbitki kserograficzne, Wysokość opłat określona jest w Załącznikach

do niniejsz ego Regulaminu.

Warunkiem zapisu do biblioteki jest

- okazanie przez;

a) nauczycieli i osoby wymienione w $ 1 ust. 2 pkt f - dokumentu tozsamości
i dokumentu potwier dzającego zatrudnienie ;

b) nauczycieli emerytowanych dokumentu tożsamości i legitymacji emeryta
lub rencisty;

c) studentów i słuchaczy szkół pomaturalnych _ dokumentu tozsamoŚci i indeksu,
w przypadku indeksów elektronicznych - ważnej legitymacji studenckiej;

d) uczniów klas maturalnych _ dokumentu tożsamości i legitymacji szkolnej;

- podpisanie zgody naprzetwarzanie danych osobowych.

Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie nazwiska, adręsu.

miejsca pracy, uczelni lub szkoły.

Karty bibliotecznej wydanej przez bibliotekę nie wolno nikomu odstępować;

zagubienie karty na|eŻy zgłosić pracownikom biblioteki. Duplikat karty zostanie

wydany za odpłatnością określoną w Załączniku do Regulaminu.

$ 2. Udostępnianie zbiorów

I. Czytelnik wypożtycza ksiązki osobiście za okazaniem aktualnej karty bibliotecznej.

odbiór książki potwierdza podpisem na rewersie, karcie czytelnika lub na karcie

ksiazki.
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2. Jednorazowo lnozna vtypożlyczać:

a) nauczycie|e i czytelnicy wymienieni w $ 1 ust. 2 pkt 0 - 4 ksiĘki na okres

8 tygodni, w filiach PBW na 1 miesiąc;

b) studenci i czytelnicy wymienieni w $ 1 ust. 2 pkt b) i g) _ 3 książki na okres

4 tygodni, w filiach PBW na 1 miesiąc;

c) pracownicy naukowi - 6 książek na okres 8 tygodni, w filiach PBW na

2 miesiące;

d) piszący pracę doktorską magisterską licencjacką lub dyplomowąoraz studiujący

równocześnie 2 kierunki _ 6 książek na okres 8 tygodni, w filiach PBW na

2 miesiące.

3. Biblioteka moŻe skróció ustalony w Regulaminie termin zwrotu ksiązek, jeże|i

stanowią onę szczególnie poszukiwane pozycj e.

4. Wypoiyczone matęriĄ bibliotęczne mogą byó prolongowane na okres 4 tygodni,

w filiach PBW na 1 miesiąc. Prolongaty dokonuje się najwyiej dwukrotnie przed

upĘwem terminu zwrotu.

5. Zbiory multimedialne wypoiycza się na okres 2 tygodni w ilości:

a) nauczyciele - jednorazowo 3 sztuki;

b) inni czytelnicy - jednorazowo 2 sztuki.

6. Zamówięnia na materiaty biblioteczne składane przez czytelników realizowane Są

w miarę mozliwości na bieżąco.

7. Zamowienia zł'oione w Wypozycza|ni i Czyte|ni na 15 minut przed zamknięciem

biblioteki będą realizowane w dniu następnym.

8. Realizacji zamówień na ksiązki magazynowane w Bibliotece Składowej dokonuje się

2 razy w tygodniu.

9. Nie wypoŻycza się

a) materiałów bibliotecznych wydanych przed 1946 rokiem;

b) dzieł księgozbioru podręcznego;

c) zbiorów na|eŻących do Czytelni;

d) zbiorów specjalnych;

e) druków stanowiących rzadkość bibliofilską

0 ks i ążek sprowadzonyc h dro g ą w y p oŻy czeń międzyb ib l iote c zny ch;

g) programów komputerowych.



Ze zbiorow tych moŻna korzystać

komputerowych w ICIM.
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wyłącznie w Czytelni, w ptzypadku programów

$ 3. Poszanowanie i zabezpieczenie zbiorów

Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością

społeczną. Powinien zwróciÓ uwagę na stan książki przy wypożyczeniu. Zauwaione

uszkodzenia na|eŻy zgłosić bibliotekarzowi.

Czytelnik ponosi materialną odpowiedzialność za wypoŻyczone materiały

bibliotęczne, Za uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie danej pozycji zobowiązany

jest odkupić egzemplarz wskazany przez bibliotekarza lub wpłacić równowartośó

zniszczonejlzagubionej pozycji. W przypadku zbiorów szczego|nie wartościowych

dla biblioteki wysokośó odszkodowania ustala w PBW - kierownik Wypożycza|ni

w porozumieniu z Wydziałem Gromadzenia ZbioroW, W filiach - kierownik filii.
Stopień zuiycia materiałów bibliotecznych nie ma wpływu na zmniejszenie

wysokości odszkodowania.

Czytelnicy mogą wspomagać bibliotekę darami finansowymi przeznaczonymi na

odnowienie księgozbioru.

Czyte|nicy korzystający ze zbiorów Czytelni mogą powielac materiały biblioteczne

v,ryłącznie na miejscu. Kopiowanie materiałów bibliotecznych wymaga kaŻd,orazowo

zgody bibliotekarza. Wymagane jest przestrzeganie przepisów bibliotecznych

(ochrona szczególnie cennych zbiorów) i przepisów prawa autorskiego.

Wysokość opłat za odbitki kserograficzne okreś|aZałącznik do Regulaminu.

Nie kseruje się zbiorów wydanych ptzed 1946 rokiem oraz szczego|nie cennych

materiałów bibliotecznych.

$ 4. Przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych

1. Czytelnik zobowiązany jest oddać wypoŻyczone materiały biblioteczne w terminie

określonym w $ 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu,

1.

2.

3.

4.

5.

6.



5

Biblioteka pobiera karę pieniężną za kaŻdy tydzień przetrzymania książki
niezaleinie od tego, czy czytelnik otrzymał upomnienie. Wysokość opłaty jest

okręślona w Załączniku do Regulaminu.

Czytelnik, który ma na koncie przetrzymaną ksiąikę(-i) otrzymuje pisemne

upomnienie. Jeie|i czytelnik mimo upomnień odmawia zwrotu lub uiszczęnia

naleznych opłat, Biblioteka moze egzekwować jej (ich) zwrot na drodze prawnej.

Koszty upomnienia ponosi czytelnik zgodnie z Załącznikiem do niniejszego

Regulaminu.

Czytelnik nie może korzystać ze zbiorów Wypozyczalni do czasu zwrotu

przetrzy manych ks iąiek i uregulow ania na|eŻnej kwoty kary.

$ 5. Skargi i wnioski

1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą kierować do Dyrekcji Pedagogicznej Biblioteki

Wojewódzkiej im. Józefa t,o*py w Katowicach.

$ 6. Przepisy końcowe

1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu moŻę być czasowo,

aw szczególnych ptzypadkach na stałe pozbawiony praw do korzystania ze zbiorów

PBw i jej filii.

Wysokośó pobieranych kar pieniężnych i opłat za odbitki kserograficzne jest ustalana

ptzez Radę Biblioteki i podawana do wiadomości czytelników w formie

Załączników do Re gul am inu.

Traci moc Regulamin Udostępniania Zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

im. J. Inmpy w Katowicach z dnia 1 lutego 2006 roku.

Niniejszy Regulamin wchodzi w Życie z dniem l września 2009 r. . ',

f.

ĄJ.

4.

5.

z.
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ilcgon utJutsctuu Załącznik nr 1

do Regulaminu Udostępniania Zbiorów

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach

Ustala się od dnia 1. września 2009 roku następującą wysokość pobieranych opłat

i odszkodowań:

t. Za nienrócenie książek w obowiązującym terminie pobiera się karę pienięzrrą

w wysokości 1,00 złza l ksiązkę zakaŻdy Ędziefizrvłoki.
2. Za nierwrócone w tęrminie wypożyazone zbiory multimedialne pobiera się karę

pienięznąw wysokości 1,00 złzakaŻdy tydziefi nvłoki.

3. Czytelnik ponosi koszty wysłanego do niego upomnienia według aktualnej taryfy

pocztowej.

4. Za wykonanie odbitek kserograficznych:

- format A4 (ednostronny)

- format A.4 (dwustronny)

- format A3 (ednostronny)

- format ,Ą3 (dwustronny)

ZakuŻdy silniejszy obraz do|icza się 50 %.

Ogranicza się ilośó wykonywanych kopii do 30 kartęk.

D YREKl'OR

0,20 zł

0,30 zł

0,40 zł

0,50 zł
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Załącznik nr 2

do Regulaminu Udostępniania Zbiorów

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach

Ustala się od dnia 1 września 2009 roku następującąwysokość pobieranych opłat za:

1. Wydanie karty bibliotecznej (karty czytelnika) _ 5,00 zł

2. Wydanie duplikatu karty bibliotecznej 10.00 zł

3. Zestawienia bibliograficzne

- wydruk zestawienia bibliograficznego z własnej bazy danych:

0,40 zł_ jednostronnie

0,50 zt - dwustronnie

- opracowanie zestawienia bibliograftcznęgo na prośbę Czytelnika na podstawie

baz danych własnych i/lub innych:

5,00 zł_zaz|ecenie opracowania bibliograficznego + koszt wydruku:

0,40 zł _ jednostronnie

0,50 zł_ dwustronnie.

Jednocześnie informujemy, że nie opracowuje się bibliografii zatącznikowych do

prac maturalnych, dyplomowych, licencjackich, magisterskich i doktorskich.
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Załącznik nr 3

do Regulaminu Udostępniania Zbiorów

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach

dn.

POROZUMIENIE

Zawarte w dniu. pomiędzy:

(nazwa szkoły)

reprezentowa-ną/-nym przez.
(imię i nazwisko dyrektora szkoły)

a Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzkąim. J. Lompy w Katowicach /

a Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. J. Lompy w Katowicach, Filią w.......'.'.....

reprezentowanąprzęz
(imię i nazwisko dyrektora bibliotęki / kierownika filii)

$ 1 . Przedmiotęm porozumienia j est korzystanie z W ypoiyczalni :

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa tnmpy w Katowicach /

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa lo*py w Katowicach, Filii
w .............. przez uczniów szkoły.

$2. Uczniowie mogą korzystaó z WypoŻycza|ni na zasadach określonych w Regulaminie

ttdostętrlniania zbiorów PBW w Katowicacł po spełnieniuptzez szkołę następującego warunku:

Szkoła zobowiązuje się wyegzekwować od uczniów zwrot wypożyczonyclr ksiązek

w następuj ąc y ch pr zy p adkach :

- przed wydaniem uczniowi świadectwa ukończenia szkoły'

- w przypadku przerwania przezucznia nauki szkolnej.

$3. Biblioteka zobowiązuje się do ptzekazania listy uczniów korzystających z biblioteki dyrekcji

szkoły ptzed zakonczeniem roku szkolnego.

$4. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym

dla każdej ze stron.

(pieczęć i podpis dyrektora biblioteki
/ kierownika filii)

(pieczęó i podpis dyrektora szkoły)
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Załącznik nr 3A
,1l-.j]] !Ąti!|.]:"'.|] |. . i, i:i :']]1lllhi|?,.l. J

; 1i 'r .ijllll.|'l1l". do Regulaminu Udostępniania Zbiorów

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach

lpieczęć, biblioteki/

LISTA UCZNIÓW

(nazwa szkoły)

KoRZYSTAJĄCYCH Z wYP OŻYCZALNI
PBW w Katowicach / PBW w Katowicach. Filii w...............

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach /

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach, Filia

w.............

przekazuje listę uczniów ...........
(nazwa szkoły)

korzystaj ąc y ch z Wypozyczalni.

dn.

10.

(pieczęó i podpis dyrektora biblioteki / kierownika filii)


