
Regulamin biblioteki 

Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie

1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie i pracownicy Miejskiej  Szkoły Muzycznej  
I stopnia w Gostyninie.

2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
3. Nauczyciel bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach i nutach, pomaga

w korzystaniu z katalogów, publikacji informacyjnych, itp.
4. Materiały fonograficzne wypożyczane są tylko nauczycielom.
5. Podstawę  do  wypożyczenia  nut  i  książek  stanowi  karta  biblioteczna  i  potwierdzony

własnoręcznym  podpisem dokument o konieczności  przestrzegania Regulaminu biblioteki. 
6. Czytelnik  wypożycza  materiały  osobiście  na  swoje  nazwisko,  na  okres  jednego  miesiąca.

W  uzasadnionych  przypadkach  można  nuty  wypożyczyć  na  dłużej,  za  zgodą  nauczyciela
bibliotekarza.

7. W wyjątkowych  sytuacjach  czytelnik  może  być  poproszony  o  zwrot  nut  lub  książek  przed
upływem ustalonego terminu.

8. W  przypadku  przetrzymywania  książek  ponad  ustalony  termin,  do  czytelnika  wysyłane  są
ponaglenia. Jeżeli pozycje nadal nie będą zwrócone, biblioteka będzie dochodzić swych roszczeń
zgodnie z przepisami prawa.

9. W przypadku zagubienia książki lub nut, czytelnik zobowiązany jest dostarczyć książkę lub nuty
tego  samego  autora,  pod  tym  samym  tytułem.  Gdy  jest  to  niemożliwe,  decyzję
o przyjęciu innej pozycji w miejsce zagubionej podejmuje nauczyciel bibliotekarz.

10. Czytelnicy,  którzy  zalegają  ze  zwrotem  materiałów  bibliotecznych,  nie  mogą  wypożyczać
żadnych materiałów do czasu uregulowania swoich zobowiązań.

11. Czytelnik  jest  zobowiązany  do  poszanowania  książek  będących  własnością  społeczną.
Odpowiada prawnie i materialnie za wypożyczone nuty, książki i inne materiały biblioteczne.
Winien ich strzec przed zniszczeniem i zagubieniem. Samowolne przekazywanie nut i książek
innej osobie jest zabronione.

12. Wszystkich  czytelników obowiązuje  zwrot  wypożyczonych  nut  i  książek  w terminie  dwóch
tygodni  przed  zakończeniem  roku  szkolnego  (uczniowie  kończący  szkołę  regulują  swoje
zobowiązania odpowiednio wcześniej).

13. W  przypadku  zmiany  szkoły  lub  przerwania  nauki,  czytelnik  zobowiązany  jest  dostarczyć
wszystkie wypożyczone materiały do biblioteki.

14. Czytelnik,  który nie zastosuje się do przepisów niniejszego regulaminu, może być czasowo  
(a  w  szczególnie  drastycznych  przypadkach  –  na  stałe)  pozbawiony  prawa  korzystania  
z  zasobów  biblioteki.  Decyzję  w  tej  sprawie  podejmuje,  w  porozumieniu  z  nauczycielem
bibliotekarzem, Dyrektor Szkoły.


