
Załącznik do Zarządzenia nr 3/2023 

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej 

im. Ambrożego Grabowskiego  w Kętach 

z dnia 24 stycznia 2023 r. 

  

 

REGULAMIN 

MEDIATEKI 

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach 

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA 

1. Z mediateki mogą korzystać wszyscy. 

2. Czytelnik obowiązany jest wpisać się do zeszytu odwiedzin i rejestru udostępnień.  

3. Usługi reprograficzne podlegają ustalonym opłatom. 

4. W mediatece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków oraz korzystania 

z telefonów komórkowych. 

5. Z mediateki mogą być wypraszani uciążliwi użytkownicy (zgodnie z Art.51. §1 

Kodeksu Wykroczeń). 

 

§ 2. UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU 

1. W  mediatece korzystać można ze zbiorów całej biblioteki.  

2. Przyniesione ze sobą książki, czasopisma lub zbiory audiowizualne Czytelnik 

zobowiązany jest zgłosić u dyżurnego bibliotekarza.  

3. Ze zbiorów mediateki Czytelnik korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.  

4. Przed opuszczeniem mediateki Czytelnik zwraca wszystkie zbiory, z których 

korzystał.  

 

 

§ WYPOŻYCZANIE 

 

1.Zbiory mediateki (książki, czasopisma i zbiory audiowizualne) wypożyczane są tylko 

zarejestrowanym Czytelnikom Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego 

w Kętach, posiadającym aktualne konto biblioteczne, nieobciążone zaległymi 

wypożyczeniami. 

2. Wypożyczanie książek 

a). za nieterminowe zwrócenie książek pobiera się opłaty według ustalonego cennika za każdy 

zaczynający się miesiąc po terminie zwrotu. 

3.  Wypożyczanie czasopism: 

a). jednorazowo można wypożyczyć pięć tytułów na okres dwóch tygodni. 

4. Wypożyczanie książek mówionych ( audiobook): 

a). jednorazowo  można wypożyczyć 4 tytuły na okres jednego miesiąca,  



b). ze zbiorów audio mogą korzystać wszyscy zainteresowani po ukończeniu 18. roku życia-

wyjątek stanowią lektury szkolne i bajki dla dzieci, 

 b). w przypadku nieterminowego zwrotu nalicza się kwoty określone w cenniku opłat. 

5. Wypożyczanie filmów : 

a). jednorazowo można wypożyczyć dwa tytuły na okres dwóch tygodni 

b). ze zbiorów audiowizualnych mogą korzystać wszyscy zainteresowani po ukończeniu 18. 

roku życia (wyjątek stanowią filmy animowane dla dzieci)  

c). w  przypadku nieterminowego zwrotu nalicza się kwoty określone w cenniku opłat. 

6. Wypożyczanie e-czytników: 

a). e-czytniki wypożycza się osobom pełnoletnim, po wcześniejszym wypełnieniu 

oświadczenia (załącznik nr 1) u dyżurującego bibliotekarza na okres dwóch tygodniu 

b). za nieterminowe zwrócenie e-czytników nalicza się opłatę określoną w cenniku opłat 

 

7. Na prośbę Czytelnika rezerwuje się książki, czasopisma i zbiory audiowizualne z których 

chwilowo korzysta ktoś inny.  

 

§ 3. POSZANOWANIE ZBIORÓW 

1. Kopiowanie materiałów bibliotecznych w granicach dopuszczalnych Ustawą o prawie 

autorskim jest dozwolone wyłącznie za zgodą bibliotekarza i w miejscu przez niego 

wskazanym.  

2. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów będących własnością społeczną. 

3. Korzystający ze zbiorów audiowizualnych odpowiada za szkody wynikłe z 

zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych mu materiałów. Wysokość 

odszkodowania ustala dyżurny bibliotekarz w zależności od stopnia zniszczenia oraz 

aktualnej wartości rynkowej. Uszkodzona płyta  pozostaje własnością biblioteki. W 

przypadku zagubienia wydawnictwa wieloczęściowego wypożyczający pokrywa 

koszty całości. Na wpłacone kwoty wydaje się pokwitowanie.  

§ 4.PRZEPISY KOŃCOWE 

 

1. Czytelnik niestosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo, a w 

szczególności drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z 

mediateki. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.  

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 stycznia 2023r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik do Regulaminu MEDIATEKI 

 

 

Oświadczenie 

 

Imię i nazwisko Czytelnika 

…………………………………………………………………………………. 

 

Dotyczy wypożyczenia e-czytnika Prestige wraz z przewodem połączeniowym, ładowarką, 

etui i kartą pamięci. 

 

Data wypożyczenia ……………………………………………. 

Data zwrotu…………………………………………………….. 

 

Oświadczam, że poniosę odpowiedzialność finansową w kwocie odpowiadającej wartości 

urządzenia lub jego elementów w przypadku zagubienia, kradzieży, uszkodzenia , zniszczenia 

e-czytnika i przynależnych  do niego akcesoriów . 

 

Oświadczam, że w chwil wypożyczenia sprawdziłem/am stan urządzenia. 

 

Nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń. 

 

Stwierdzam usterki ………………………………………… 

 

 

……………………………………….. 

(podpis Czytelnika) 

 

 

Wypełnia bibliotekarz 

Oświadczam, że w chwil zwrotu sprawdziłem/am stan urządzenia. 

 

Nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń. 

 

Stwierdzam usterki …………………………………… 

 

……………………………………………. 

(podpis bibliotekarza) 


