REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu

Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych:
1. Ze zbiorów bibliotecznych

mogą korzystać wszyscy uczniowie,

nauczyciele

i inni pracownicy szkoły.
2. Zgromadzone w bibliotece zbiory użytkować można:
a) wypożyczając je do domu
b) czytając, przeglądając na miejscu
c) korzystając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do
dyspozycji nauczyciela - nauczyciele ponoszą pełną odpowiedzialność za
wypożyczone zbiory).
3. Książki, audiobooki, płyty CD/DVD oraz czasopisma można wypożyczać
jedynie na swoje nazwisko.
4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 woluminy na okres 4 tygodni, 2
audiobooki na okres 4 tygodni, 2 płyty CD/DVD na okres 2 tygodni, 3 czasopisma
na okres 2 tygodni. W przypadku książek wypożyczonych na okres wakacji czas
zwrotu to pierwszy tydzień września.
5. Jeżeli czytelnik nie przeczytał wypożyczonej pozycji, a wypożyczalnia nie ma
na nią nowych zamówień można prosić o przedłużenie terminu zwrotu.
6. Wobec

czytelników

przetrzymujących

wypożyczone

zbiory

stosuje

się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
7. Wypożyczone książki, audiobooki oraz czasopisma należy chronić przed
zniszczeniem i zagubieniem, zauważone uszkodzenia należy zgłosić
nauczycielowi bibliotekarzowi. Korzystający z audiobooków odpowiada

za takie ich wykorzystywanie, które w pełni respektuje prawa autorskie.
Kopiowanie oraz publiczne odtwarzanie wypożyczonych zbiorów jest
zabronione.
8. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki, audiobooka lub innego
dokumentu ze zbiorów bibliotecznych czytelnik winien zwrócić taką samą
pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
9. CZYTELNICY OPUSZCZAJĄCY SZKOŁĘ (uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy)
ZOBOWIĄZANI SĄ DO WCZEŚNIEJSZEGO ROZLICZENIA Z BIBLIOTEKĄ.
10.W bibliotece nie ma wolnego dostępu do półek.

Zasady korzystania z czytelni:
1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, tj. z księgozbioru

podręcznego, czasopism, zbiorów wypożyczalni.
2. Czytelnik z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem nauczyciela

bibliotekarza.
3. Czytelnik zobowiązany jest chronić książki, czasopisma, mapy i inne dokumenty,

z których korzysta, przed zniszczeniem.
4. W przypadku zauważenia uszkodzenia lub braku należy zgłosić to

nauczycielowi bibliotekarzowi.
5. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z ich winy.
6. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane materiały nauczycielowi

bibliotekarzowi.
7. Fakt korzystania z czytelni uczniowie dokumentują wpisem w zeszycie

odwiedzin.
8. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków oraz napojów.

