
REGULAMIN 

ODDZIAŁU DLA DZIECI 

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRANIEWIE 
 

 

I.  Prawo korzystania 

 

1. Z Wypożyczalni i Czytelni mogą korzystać wszyscy, a w szczególności dzieci i młodzież do 14 roku 

życia.  

2. Pamiętaj młody czytelniku, że przy zapisie należy: 

a) przyjść do nas z Mamą bądź Tatą lub z Twoim prawnym Opiekunem,  

b) okazać legitymację szkolną, 

c) wypełnić zobowiązanie, 

d) złożyć podpis poświadczający znajomość regulaminu. 

3. Jeżeli zmieniłeś adres zamieszkania lub szkołę  musisz o tym poinformować bibliotekarza. 

 

II.  Wypożyczanie 

 

1. Jednorazowo możesz wypożyczyć 5 książek i pamiętaj na 1 miesiąc-nie dłużej!  

2. W uzasadnionych przypadkach ilość książek i termin może być zmieniony przez bibliotekarza. 

3. W Wypożyczalni jest wolny dostęp do półek, więc książki wybierasz sobie sam. 

4. Bibliotekarz na twoją prośbę pomoże ci w wyborze  książek. 

 

III.  Poszanowanie książek 

 

1. Książka to twój przyjaciel. Nie zniszcz jej. 

2. Jeżeli zdarzy ci się zgubić lub zniszczyć wypożyczoną książkę twoi rodzicie będą musieli ją 

odkupić lub zapłacić kwotę równa jej aktualnej ceny rynkowej. 

3. Możesz, za zgodą bibliotekarza dostarczyć w zamian za zniszczona książkę, inną o nie mniejszej 

wartości. 

 

IV.  Przetrzymywanie książek 

 

1. Książki należy oddawać w terminie, ale jeżeli zapomnisz o oddaniu książki, musisz ponieść 

konsekwencje. Za przetrzymanie książki ponad termin Biblioteka pobiera opłatę w kwocie 20 

groszy za dzień zwłoki i za każdą książkę. 

2. Otrzymasz upomnienie drogą elektroniczną lub tradycyjną. 

3. Osoby dorosłe podlegają przepisom Regulaminu Wypożyczalni dla Dorosłych. 

 

 

V. Postanowienia końcowe 

 

1. Na terenie Biblioteki  nie wolno zakłócać  porządku i należy stosować się do uwag bibliotekarza. 

Młody czytelniku, jeżeli nie będziesz stosował się do przepisów  Regulaminu możesz  być czasowo, 

a w szczególnych wypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej 

sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki. 

 

 



VI. Korzystanie z komputera 

 

1. Młody internauto przed korzystaniem z komputera  wpisz się  do rejestru użytkowników na 

podstawie legitymacji szkolnej. (wpis obejmuje : imię, nazwisko) 

2. Okrycia wierzchnie, torby, teczki należy pozostawić w miejscu wskazanym przez bibliotekarza. 

Przy stanowisku nie wolno spożywać posiłków i napojów. 

3. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować twoje czynności wykonywane przy komputerze. 

4. W przypadku niewłaściwego korzystania z komputera ponosisz  materialną odpowiedzialność za 

straty lub koszty naprawy. 

5. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez ciebie na stacji internetowej, 

a w szczególności za hasła, dane osobowe, dane poufne itp. 

6. Zabrania się: 

a) instalowanie oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji          

b) oprogramowania zainstalowanego na dysku lokalnym komputera 

c) ściągania plików na dyskietki i dysk lokalny, 

d) korzystania z poczty QUTLOOK. 

7. Bibliotekarz może odmówić czytelnikowi dostępu do komputera jeżeli uzna, że czytelnik 

wykonuje czynności niepożądane nawet jeśli nie są uwzględnione w Regulaminie.  

8. Użytkownik nie stosujący się do przepisów powyższego Regulaminu może być czasowo lub na 

stałe pozbawiony prawa do korzystania z komputerów znajdujących się w MBP w Braniewie na 

podstawie decyzji podjętej przez Dyrektora Biblioteki. 


