
REGULAMIN BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. 

EUGENIUSZA PAUKSZTY  

W KARGOWEJ 

§1 

1. Z Biblioteki mogą bezpłatnie korzystać wszyscy obywatele posiadający kartę biblioteczną. 

2. Przy zapisie należy: 

a. podać niezbędne dane do wypełnienia deklaracji  

b. zobowiązać się podpisem pod deklaracją do przestrzegania regulaminu 

c. wydruk karty czytelnika: 

− osoby dorosłe – 3zł, 

− dzieci i młodzież do lat 18, studenci oraz emeryci i renciści – 1,5 zł 

− wydruk duplikatu karty – 3zł. 

3. Za czytelnika niepełnoletniego odpowiadają i podpisują deklarację rodzice lub opiekunowie 

prawni. 

4. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie danych osobowych. 

5. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu. 

§2 

1. Jednorazowo w Bibliotece można wypożyczyć: 

5 książek na okres 4 tygodni, 

6 tytułów „książki mówionej” (na taśmach lub płytach) na okres 4 tygodni, 

3 pozycji notacji muzycznych na okres 3 dni 

2 płyty CD, 2 CD-R na okres 1 tygodnia, 

2 filmy na okres 3 dni. 

2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią 

zapotrzebowania ze strony innych czytelników. 

3. Jeżeli czytelnik potrzebuje książkę, której nie ma w księgozbiorze, Biblioteka na prośbę 

czytelnika stara się o jej sprowadzenie z innej placówki. 

4. Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko na miejscu. 

§3 

Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, 

korzystania z katalogów i wydawnictw informatycznych. 

§4 

1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek oraz pozostałych materiałów. Zauważone 

przed ich wypożyczeniem uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi. 

2. Czytelnik odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książki oraz pozostałe 

materiały. 



3. W przypadku zagubienie lub zniszczenia książek lub pozostałych materiałów czytelnik 

zobowiązany jest zapłacić równoważność materiału. 

4. Za uszkodzenie książki czytelnik winien zapłacić odszkodowanie. Wysokość odszkodowania 

określa Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kargowej. 

§5 

1. Za przetrzymane materiały pobiera się opłaty w kwocie 1,50 zł za każdy rozpoczynający 

się tydzień oraz koszty wysyłania upomnień. 

2. Jeżeli czytelnik mimo wysyłanych upomnień odmawia zwrotu książek lub uiszczenia 

należnych opłat Biblioteka dochodzi do swych roszczeń z godnie z przepisami prawa. 

§6 

Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie 

drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Od decyzji Dyrektora 

Gminnego Centrum Kultury czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Urzędu Miejskiego w 

Kargowej. 

 

ZAŁĄCZNIK 

do Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej im. 

Eugeniusza Paukszty w Kargowej 

Cennik opłat 

 

1. koszt karty bibliotecznej normalna 3,00 zł, ulgowa 1,50zł. 

2. opłata za nieterminowy zwrot materiału bibliotecznego wynosi 1,5 zł za każdy rozpoczęty tydzień 

kalendarzowy/za wol.  

3. koszt wydruku A 4 czarno-białego 0,50 zł za str.  

4. koszt wydruku A 4 kolorowego 2,00 zł za str. 

5. skanowanie materiałów wyd. po 1945 r.– 1,00 zł za str. 

6. ksero A4 druk czarno-biały 0,50 zł za str. 

7. ksero A3 druk czarno-biały 1.00 zł za str. 

8. ksero A4 kolor 2,00 zł za str.  

9. ksero A3 kolor 3,50 zł za str. 

10. laminacja 3,00 zł za str. 

 


