
Regulamin korzystania z Czytelni 
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów 

m.st. Warszawy 
 

1. Materiały wybrane przez Czytelnika rejestruje dyżurujący 
bibliotekarz. 

2. Z czytelni ma prawo korzystać bezpłatnie każdy obywatel 
na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, służbowej lub 
innego dokumentu z fotografią i adresem. 

3. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są 
zarejestrować swą obecność w zeszycie odwiedzin. 

4. Wydawnictwa przyniesione ze sobą należy zgłosić 
bibliotekarzowi. 

5. Zbiory czytelni udostępniane są na miejscu. 
6. Czytelnik ma prawo korzystać samodzielnie lub z pomocą 

bibliotekarza z wszelkich źródeł informacji katalogowej lub 
bibliograficznej znajdujących się w czytelni. W razie 
potrzeby może być skierowany również do odpowiedniej 
biblioteki specjalistycznej. 

7. Dostęp do księgozbioru podręcznego i wyłożonych 
czasopism bieżących jest wolny. Po skorzystaniu z 
wybranych publikacji Czytelnik nie odkłada ich samodzielnie 
na półki, lecz oddaje bibliotekarzowi. 

8. Z wydawnictw znajdujących się w magazynie korzysta się 
za pośrednictwem bibliotekarza, po złożeniu czytelnie 
wypełnionego zamówień. 

9. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone 
wyłącznie w granicach dopuszczalnych ustawą z dnia 4 
lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. 2000, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Usługa  
kopiowania wykonywana jest odpłatnie. 

10. Czytelnik może korzystać z Internetu na zasadach 
określonych odrębnym regulaminem. 

11. Wszystkich użytkowników obowiązuje zakaz wynoszenia 
poza obręb czytelni jakichkolwiek materiałów 
bibliotecznych, a w przypadku opuszczenia czytelni na 
dłużej, zgłoszenie tego faktu dyżurującemu bibliotekarzowi. 

12. Czytelnia umożliwia wypożyczenie do domu materiałów 
bibliotecznych na dni świąteczne i na godziny, w których 
jest nieczynna.  

a. Z tego prawa może korzystać Czytelnik, który 



wypełni i podpisze rewers zobowiązujący go do zwrotu 
materiałów w wyznaczonym dniu i godzinie, posiada kartę 
czytelnika. 
b. Czytelnik, który nie oddał materiałów w terminie, 

zostaje pozbawiony prawa do wypożyczania do domu. 
13. Przed opuszczeniem czytelni należy okazać do kontroli 

materiały własne. 
 
 
 
PRZEPISY PORZĄDKOWE 
 

1. Na sali wypożyczalni i czytelni mogą przebywać tylko 
Czytelnicy zarejestrowani lub osoby pisemnie upoważnienie 
przez stałego Czytelnika. 
2. Przed wejściem do czytelni i wypożyczalni należy 
pozostawić w szatni lub w innym wyznaczonym miejscu 
wierzchnie okrycie, teczki, plecaki i duże torby, jak również 
parasole, paczki itp. 
3. W bibliotece obowiązuje cisza. 
4. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków, 
palenia tytoniu, używania telefonów komórkowych. 
5. Osoba, która w jakikolwiek sposób narusza zasady 
współżycia społecznego przy korzystaniu z Biblioteki, może 
być czasowo pozbawiona prawa do korzystania z zasobów 
Biblioteki na podstawie decyzji jej kierownika. 

 
 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Wobec Czytelników, którzy nie zwracają mimo 
upomnień, wypożyczonych materiałów bibliotecznych, 
Biblioteka dochodzi swoich roszczeń na drodze sądowej. 

2. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami 
niniejszego Regulaminu leży w kompetencjach Dyrektora 
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. 
3. Osoby naruszające postanowienia niniejszego 

regulaminu mogą być pozbawione prawa do korzystania z 
usług Biblioteki. 

 


