
  

 

REGULAMIN 

WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH                                                                             

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO                             

W NOWOGARDZIE 

 

§ 1 Prawo korzystania 

1. Z Wypożyczalni mogą korzystać wszystkie osoby legitymujące się aktualnym 
dokumentem potwierdzającym tożsamość. 

2. Korzystanie z Wypożyczalni jest bezpłatne dla osób mających stałe zameldowanie     
w mieście (gminie) Nowogard. 

3. Osoba pełnoletnia powinna: 
a) okazać dowód osobisty, 
b) zobowiązać się własnoręcznym podpisem, złożonym na karcie zapisu, do 

przestrzegania regulaminu. 
4. Czytelników niepełnoletnich mogą zapisać rodzice bądź, opiekunowie prawni lub 

faktyczni na podstawie własnego dowodu tożsamości. 
5. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają zgodnie z przepisami rodzice, 

opiekunowie prawni lub fizyczni. 
6. Czytelnik zobowiązany jest podawać zmiany adresu zamieszkania i miejsca pracy. 
7. Czytelników w stanie nietrzeźwym, agresywnych i ubliżających nie obsługuje się. 
8. Czytelnik ma obowiązek zapoznania się z wszystkimi komunikatami i informacjami 

dla niego przeznaczonymi znajdującymi się w Bibliotece. 
 

 
§ 2 System MAK+ 

1. W Bibliotece stosuje się elektroniczny system ewidencji czytelników i wypożyczeń 
MAK+. 

2. Czytelnicy korzystający z funkcjonalnego systemu MAK+ mogą sprawdzić, w której 
z Bibliotek znajduje się poszukiwana książka, mogą też ją zarezerwować. 

 
 

§ 3 Kaucja 

1. Od Czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami miasta (gminy) Nowogard, 

pobiera się przy wypożyczeniu kaucję (zwrotną) w wysokości minimum 10 zł za 

jeden wolumin. 

2. Zwrot kaucji może nastąpić po zwrocie przez Czytelnika książek lub po przedłożeniu 

dowodu osobistego. Po zwrot kaucji należy się stawić osobiście. 

3. Czytelnik powinien odebrać kaucję przed upływem 12 miesięcy od daty wpłacenia.              

Po upływie podanego okresu kaucja przechodzi na rzecz Biblioteki. 

 



§ 4 

1. W Wypożyczalni Czytelnik ma wolny dostęp do półek, sam wyszukuje w katalogu  

i wybiera z półki książki. Bibliotekarz w miarę potrzeby służy radą i pomocą           

w doborze odpowiedniej literatury.  

2. Jednorazowo można wypożyczać do 5-ciu woluminów lub po ustaleniu                       

z Bibliotekarzem możliwe jest wypożyczenie większej ilości. 

3. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni. Termin zwrotu 

wypożyczonych książek można przesunąć osobiście w Wypożyczalni, o ile nie ma 

zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Jeden tytuł można przedłużać 

trzykrotnie. Po upływie tego terminu książki należy oddać. 

4. Wybrane książki należy rejestrować u dyżurnego Bibliotekarza. 

5. Książki najbardziej poszukiwane, a także lektury, są wypożyczane na okres                  

2 tygodni, przedłużenie możliwe po uzgodnieniu z Bibliotekarzem. W ramach 

skróconego obiegu ilość książek wypożyczonych nie może przekraczać 3 tytułów. 

6. Czytelnicy przetrzymujący książki w ramach skróconego obiegu będą okresowo 

pozbawieni możliwości korzystania z wypożyczeń tego rodzaju. 

 

 

§ 5 Przetrzymywanie książek 

1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 4 pkt. 3 pobiera się opłaty               

w wysokości 0,10 zł. od woluminu za każdy rozpoczynający się dzień po terminie 

zwrotu. 

2. Czytelnik przetrzymujący książki ponad termin określony w § 4 pkt. 3 regulaminu 

otrzymuje pierwsze upomnienie zwykłe w postaci informacji udzielonej 

telefonicznie. W przypadku nie zgłoszenia się Czytelnika zostaje wysłane 

upomnienie drugie listem poleconym. Ostatnie, trzecie upomnienie, wysyła się listem 

poleconym z potwierdzeniem odbioru. Jeżeli książki nadal nie zostaną zwrócone, 

sprawę kieruje się do sądu. 

3. Za upomnienia w formie listu pobiera się opłaty w wysokości aktualnych cen usług 

pocztowych plus koszty druków. Koszt upomnienia telefonicznego wynosi 3 zł. 

4. Czytelnik jest zobowiązany zwrócić książki niezależnie od tego, czy otrzymał 

upomnienie. Pisemne upomnienie jest tylko informacją dla Czytelnika o tym, że 

zostały naruszone warunki regulaminu w § 4 pkt. 3 i 5. 

 

 

§ 6 Poszanowanie książek 

1. Czytelnik odpowiada materialnie za książki, z których korzysta. Powinien zatem 

obchodzić się z nimi starannie. 

2. Czytelnik, jak i Bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan książki przed 

wypożyczeniem. Uszkodzenia powinny być odnotowane. 

 



§ 7 Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książki 

1. Czytelnik obowiązany jest za zagubioną czy zniszczoną książkę zapłacić lub ją 

odkupić. 

 

§ 8 

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może na podstawie 

decyzji Dyrektora MBP w Nowogardzie zostać czasowo pozbawiony prawa do 

korzystania z Wypożyczalni. W takim przypadku Czytelnikowi przysługuje prawo 

odwołania się do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. 

 

 

 

 

Nowogard, 22 listopada 2019 


