
REGULAMIN GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

W HERBACH

I  Prawo korzystania

1. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne.
2. Biblioteka przeznaczona jest dla czytelników dorosłych.
3. Przy zapisie należy:

a) okazać dowód osobisty lub inny dokument 
stwierdzający tożsamość,

b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do 
przestrzegania regulaminu.

4. Czytelnik ma obowiązek zawiadomić Bibliotekę o zmianie
nazwiska, miejsca zamieszkania i numeru telefonu.

5. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia, spożywania 
posiłków, picia napojów i używania telefonów.

6. W Bibliotece nie mogą przebywać osoby nietrzeźwe, 
zakłócające spokój i rażąco naruszające ogólnie przyjęte 
zasady higieny osobistej.

II  Wypożyczenia

1. Jednorazowo można wypożyczyć 7 woluminów na okres 
nie dłuższy niż 3 miesiące.

2. Nowości biblioteczne można wypożyczyć w ilości             
5 woluminów na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie.

3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Biblioteka 
może zażądać zwrotu książki przed upływem terminu.

4. Termin zwrotu wypożyczonej książki można przedłużyć, 
jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych 
czytelników.



5. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki
aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

6. W razie braku poszukiwanej książki czytelnik może 
otrzymać informację, w której filii Biblioteki może się ona
znajdować.

III  Przetrzymywanie książek

1. Czytelnik przetrzymujący wypożyczone książki ponad 
ustalony termin otrzymuje upomnienie (sms) .

2. Za każdy tydzień zwłoki Biblioteka pobiera karę 
pieniężną w wysokości 1 zł.

3. Jeżeli czytelnik mimo wysyłanych upomnień odmawia 
zwrotu książek, Biblioteka może dochodzić swoich 
roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

IV  Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książek

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek; 
powinien zwracać uwagę na ich stan przed 
wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić 
bibliotekarzowi.

2. Czytelnik zobowiązany jest odkupić nowy egzemplarz za 
zagubioną lub zniszczoną książkę. 
O ile odkupienie tego samego tytułu jest niemożliwe 
czytelnik powinien odkupić inną o zbliżonej tematyce      
i wartości.

V  Przepisy końcowe

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego 
regulaminu może być czasowo lub drastycznych 



przypadkach całkowicie pozbawiony prawa do 
korzystania z Biblioteki.

2. Administratorem danych osobowych jest Gminna 
Biblioteka Publiczna w Herbach.

3. Dane osobowe gromadzone i przechowywane przez 
Bibliotekę wykorzystywane są wyłącznie do celów 
statystycznych oraz w sprawach związanych                     
z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych materiałów 
bibliotecznych.

4. Skargi i wnioski czytelnicy mogą kierować do dyrektora 
Biblioteki.


