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4. Korzystanie ze zbiorów Czytelni jest powszechnie dostępne dla wszystkich 

zainteresowanych zbiorami biblioteki (z wyłączeniem osób wymienionych w § 4 pkt 

5 oraz w § 6 pkt 1 niniejszego Regulaminu), po uprzednim zapoznaniu się z zasadami 

korzystania z Czytelni, wpisaniu się do księgi odwiedzin i przedłożeniu ważnego 

dokumentu tożsamości lub ważnej karty bibliotecznej Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach. 

5. Ze zbiorów multimedialnych mogą korzystać wszyscy czytelnicy zarejestrowani 

w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach 

posiadający ważną kartę biblioteczną. 

6. 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 czytelnika oraz 

za odbitki kserograficzne. Wysokość opłat określona jest w Załącznikach 

do niniejszego Regulaminu. 

7. Warunkiem zapisu do biblioteki jest 

- okazanie przez: 

a) nauczycieli i osoby wymienione w § 1 ust. 2 pkt g - dokumentu tożsamości 

i dokumentu potwierdzającego zatrudnienie; 

b) nauczycieli emerytowanych – dokumentu tożsamości i legitymacji emeryta 

lub rencisty; 

c) studentów i słuchaczy szkół pomaturalnych – dokumentu tożsamości i indeksu, 

w przypadku indeksów elektronicznych – ważnej legitymacji studenckiej; 

d) uczniów – dokumentu tożsamości i ważnej legitymacji szkolnej; 

- podpisanie zobowiązania czytelniczego (w przypadku osób niepełnoletnich 

zobowiązanie podpisuje rodzic/opiekun prawny nieletniego); 

- podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

8. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie nazwiska, adresu, 

miejsca pracy, uczelni lub szkoły. 

9.  Karty bibliotecznej wydanej przez bibliotekę nie wolno nikomu odstępować; 

zagubienie karty należy zgłosić pracownikom biblioteki. Duplikat karty zostanie 

wydany za odpłatnością określoną w Załączniku do Regulaminu. 

 

 

§ 2. Udostępnianie zbiorów 

 

1. Czytelnik wypożycza książki osobiście za okazaniem aktualnej karty bibliotecznej. 

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

książki. 
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2. Każdy czytelnik może wypożyczyć maksymalnie 6 egzemplarzy książek i 6 

egzemplarzy zbiorów multimedialnych na okres 30 dni. 

3. Biblioteka może skrócić ustalony w Regulaminie termin zwrotu materiałów 

bibliotecznych, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje. 

4. Okres wypożyczenia materiałów bibliotecznych może być prolongowany o 30 dni. 
Prolongaty dokonuje się najwyżej dwukrotnie przed upływem terminu zwrotu. 

5. Zamówienia na materiały biblioteczne składane przez czytelników realizowane są 

w miarę możliwości na bieżąco. 

6. Zamówienia złożone w Wypożyczalni i Czytelni na 15 minut przed zamknięciem 

biblioteki będą realizowane w dniu następnym. 

7. Realizacji zamówień na książki magazynowane w Bibliotece Składowej dokonuje się 

2 razy w tygodniu. 

8. Nie wypożycza się: 

a) materiałów bibliotecznych wydanych przed 1946 rokiem; 

b) dzieł księgozbioru podręcznego; 

c) zbiorów należących do Czytelni; 

d) zbiorów specjalnych; 

e) druków stanowiących rzadkość bibliofilską; 

f) książek sprowadzonych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych; 

g) programów komputerowych. 

Ze zbiorów tych można korzystać wyłącznie w Czytelni. 

 

 

§ 3. Poszanowanie i zabezpieczenie zbiorów 

 

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów bibliotecznych będących 

własnością społeczną. Powinien zwrócić uwagę na stan materiałów bibliotecznych 

przy ich wypożyczaniu. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi. 

2. Czytelnik ponosi materialną odpowiedzialność za wypożyczone materiały 

biblioteczne. Za uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie danej pozycji zobowiązany 

jest odkupić egzemplarz wskazany przez bibliotekarza lub wpłacić równowartość 

zniszczonej/zagubionej pozycji. W przypadku zbiorów szczególnie wartościowych 

dla biblioteki wysokość odszkodowania ustala w bibliotece macierzystej – kierownik 

Wypożyczalni (w porozumieniu z Wydziałem Gromadzenia Zbiorów), w filiach –

kierownik filii. Stopień zużycia materiałów bibliotecznych nie ma wpływu na 

zmniejszenie wysokości odszkodowania. 
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3. Czytelnicy mogą wspomagać bibliotekę darami finansowymi przeznaczonymi na 

wzbogacenie księgozbioru. 

4. Czytelnicy korzystający ze zbiorów Czytelni mogą powielać materiały biblioteczne 

wyłącznie na miejscu. Kopiowanie materiałów bibliotecznych wymaga każdorazowo 

zgody bibliotekarza. Wymagane jest przestrzeganie przepisów bibliotecznych 

(ochrona szczególnie cennych zbiorów) i przepisów prawa autorskiego. 

5. Wysokość opłat za odbitki kserograficzne określa Załącznik do niniejszego 

Regulaminu. 

6. Nie kseruje się zbiorów wydanych przed 1946 rokiem oraz szczególnie cennych 

materiałów bibliotecznych. 

7. Z przyczyn organizacyjnych dyżurujący bibliotekarz może ograniczyć ilość 

wykonywanych kopii. 

 

 

§ 4. Przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych 

 

1. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne w terminie 

określonym w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu. 

2. Biblioteka pobiera karę pieniężną za każdy dzień przetrzymania materiałów 

bibliotecznych niezależnie od tego, czy czytelnik otrzymał upomnienie. Wysokość 

opłat jest określona w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 

3. Czytelnik, który ma na koncie przetrzymane materiały biblioteczne otrzymuje 

pisemne upomnienie. Jeżeli czytelnik mimo upomnień odmawia zwrotu lub 

uiszczenia należnych opłat, biblioteka może egzekwować ich zwrot na drodze 

prawnej.  

4. Koszty upomnienia ponosi czytelnik zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

5. Czytelnik nie może korzystać ze zbiorów Wypożyczalni i Czytelni do czasu zwrotu 

przetrzymanych materiałów bibliotecznych i uregulowania należnej kwoty kary. 

 

 

§ 5. Skargi i wnioski 

 

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

Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach. 








