REGULAMIN BIBLIOTEKI I CZYTELNI SZKOLNEJ
ODDZIAŁU IB
II SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. PAWŁA JASIENICY W WARSZAWIE
I.

II.

Postanowienia ogólne
1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie liceum i
nauczyciele.
2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów
bibliotecznych.
3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w dni lekcyjne zgodnie z organizacją
roku szkolnego.
4. Biblioteka otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 –
16:30, chyba, że organizacja roku szkolnego stanowi inaczej.
5. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.
6. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
7. Czytelnik niestosujący się do poniższego regulaminu może zostać
wyproszony z biblioteki.
Regulamin wypożyczalni
1. Konto biblioteczne jest niezbędne by wypożyczyć książki.
2. Konto biblioteczne można założyć tylko u bibliotekarza, podając dane
osobowe (imię, nazwisko, adres email).
3. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje konto.
4. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć do 4 książek, każdą na okres 2
tygodni, w okresie ferii zimowych na okres 3 tygodni.
5. By wypożyczyć książkę, czytelnik ma obowiązek każdorazowo zawiadomić
o tym bibliotekarza.
6. Każde wypożyczenie zapisywane jest przez bibliotekarza w internetowym
rejestrze wypożyczeni.
7. Punkt 4 nie dotyczy zbioru „Teaching Resources” – książki z tego zbioru
wypożyczać można najwyżej na jedną lekcję. Poza tym korzystanie z nich
dozwolone jest wyłącznie w obrębie biblioteki.
8. W uzasadnionych przypadkach (także na prośbę wypożyczającego)
bibliotekarz może zmienić warunki wypożyczenia, ograniczyć lub
zwiększyć liczbę wypożyczonych książek oraz zmienić ich termin zwrotu.
9. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję u bibliotekarza lub za
pomocą katalogu internetowego.
10.Czytelnicy przetrzymujący książki ponad okres wskazany w punkcie 4
otrzymują zakaz wypożyczania do momentu zwrotu zaległych pozycji.
11.Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone na tydzień przed
końcem roku szkolnego.
12.Czytelnik może wypożyczyć do 2 książek na czas letnich wakacji pod
warunkiem terminowego rozliczenia konta bibliotecznego.
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13.Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone
książki. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi
wpłacić do biblioteki równowartość zgubionej książki, zwrócić taką samą
pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
Regulamin czytelni
1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów.
2. W czytelni obowiązuje cisza – dozwolone są rozmowy w trakcie pracy w
grupie, ale tylko, jeśli nie przeszkadzają innym czytelnikom korzystającym
z biblioteki.
3. W czytelni zabronione jest spożywanie posiłków.
4. W czytelni dozwolone jest picie napojów.
5. W czytelni panuje całkowity zakaz rozmawiania przez telefon.
Korzystanie ze stanowisk komputerowych
1. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.
2. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się
instalowania innych programów i dokonywania zmian w już
zainstalowanym oprogramowaniu.
3. Z drukarki można korzystać za zgodą bibliotekarza po wniesieniu opłaty
pokrywającej koszt zużytego papieru i atramentu (może ulegać on
zmianie).
4. Drukować można jedynie z komputera zlokalizowanego obok drukarki.
5. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu
komputerowego i oprogramowania powstałe z jego winy.

