
CENTRUM KULTURY W BŁASZKACH  

BIBLIOTEKI W BŁASZKACH 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI 

§1 

1. Z  wypożyczalni mogą korzystać wszyscy.  

2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.  

3. Przy zapisie zgłaszający się powinien: okazać dowód osobisty, 

wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do 

przestrzegania regulaminu.  

4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują 

zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.  

5. Czytelnik jest zobowiązany informować  bibliotekę o zmianie 

miejsca zamieszkania lub szkoły.  

6. Czytelnik przychodząc do wypożyczalni zostawia wierzchnie 

okrycie i teczkę lub torbę w  wyznaczonym  miejscu.  

7. W wypożyczalni panuje zakaz palenia tytoniu.  

 

§2 

     Kaucje od czytelników pobierane są w następujących 

wypadkach:   

jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Gminy i Miasta Błaszki 

- kaucja w wysokości 30,00 zł, przy wypożyczaniu szczególnie 

cennych książek (w kwocie równej co najmniej aktualnej wartości  

antykwarycznej książki).  

    Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję rezygnując z 

korzystania z biblioteki, winien poinformować o tym bibliotekę co 

najmniej na trzy dni przed terminem wycofania.  

     Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni, 

nie odebrana kaucja jest wpłacona na dochody  Centrum Kultury  

w Błaszkach.  

§3 

Wypożyczać można jednocześnie 4 woluminy.  

Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.  



Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, 

jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.  

Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się tylko na 

miejscu.  

Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników 

dorosłych za zgodą tych czytelników.  

Wybraną książkę czytelnik rejestruje u bibliotekarza. Jemu  też 

zwraca wypożyczone książki.  

§4 

    Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, 

pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, 

wydawnictw informacyjnych itp.  

§5 

     Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących 

własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki 

przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić 

bibliotekarzowi.  

     Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia 

książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala 

Dyrektor Centrum Kultury, w zależności od aktualnej wartości 

książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia. Na sumy wpłacone z 

tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki biblioteka wydaje 

czytelnikowi pokwitowanie. Czytelnik może, za zgodą Dyrektora 

Centrum Kultury, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej - 

inną książkę nie mniejszej wartości przydatną dla biblioteki.  

 

§6 

     Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienia w sprawie 

zwrotu książek, pokrywa ich koszty.  

     Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę 

odmawia zwrotu książki, biblioteka dochodzi swych roszczeń 

zgodnie z przepisami prawa.  

 



§7 

    Pisemne skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania biblioteki 

przyjmuje Dyrektor Centrum Kultury.  

§8 

     Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu 

może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na 

stałe, pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w 

tej sprawie podejmuje Dyrektor Centrum Kultury.  

     Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Powiatowej 

Biblioteki Publicznej w Sieradzu. 

Zasady wypożyczania 

Zasady wypożyczania: 

 jednorazowo wypożyczamy nie więcej niż 4 książek 

 czas wypożyczenia książek - 1 miesiąc 

 za zniszczone książki płaci czytelnik 

 bibliotekarz może przedłużyć okres wypożyczenia książek 

  

Gromadząc zbiory o charakterze uniwersalnym Biblioteka 

uwzględnia: 

 staranny dobór w kompletowaniu księgozbioru 

 preferencje czytelników 

 konieczność spełniania powinności edukacyjnych i 

informacyjnych. 

Książki zgromadzone w Wypożyczalni przeznaczone są przede 

wszystkim dla dorosłego czytelnika, ale nasza oferta książkowa 

sprawia, że odwiedzają nas również inne grupy wiekowe 

czytelników. Bogata kolekcja książek w naszej Wypożyczalni na 

bieżąco uzupełniana jest w nowości wydawnicze 

Zasady zapisu do Biblioteki 

Aby  zostać czytelnikiem Biblioteki w Błaszkach zapraszamy do 

naszej biblioteki z: 



 Dorośli- z aktualnym dowodem tożsamości (np. dowód 

osobisty, paszport, legitymacja szkolna/studencka, prawo 

jazdy). 

 Młodzież - legitymacją szkolną/studencką. 

 W przypadku dzieci z dowodem tożsamości jednego z 

rodziców lub opiekuna. 

Przy dokonywaniu zapisu czytelnik ma obowiązek zapoznania się z 

Regulaminem Biblioteki, oraz wypełnienia i podpisania zobowiązania 

za niepełnoletniego czytelnika kartę zobowiązania podpisują rodzice 

lub opiekunowie prawni. Złożenie czytelnego podpisu na karcie 

zapisu jest równoznaczne z zapisaniem się do biblioteki jak i 

potwierdzeniem znajomości i respektowaniem regulaminu. 

 

  

 Tych, którzy chcą zostać czytelnikami którejś z naszych 

bibliotek zapraszamy do konkretnej placówki z aktualnym 

dokumentem tożsamości.  

 Każda biblioteka  prowadzi odrębną kartotekę. 
 

 


