
REGULAMIN BIBLIOTEKI ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH  

im. I. J. PADEREWSKIEGO 

w TARNOWIE  

 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

§ 1 

Biblioteka Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie w dalszym ciągu zwana 

„biblioteką” udostępnia swoje zbiory: 

− w czytelni, 

− w wypoŜyczalni. 

 

§ 2 

Ze zbiorów biblioteki mają prawo korzystać: 

− pracownicy szkoły, 

− uczniowie OSM I i II° (dotyczy wszystkich zbiorów), 

− uczniowie SM I i II° (nie dotyczy lektur), 

− inne osoby pełnoletnie (po pozostawieniu dowodu osobistego). 

 

§ 3 

Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.  

 

§ 4 

Osoba korzystająca z biblioteki obowiązana jest szczegółowo zapoznać się 

z niniejszym Regulaminem i przestrzegać go. 

  

§ 5 

Korzystający z biblioteki obowiązani są ściśle stosować się do poleceń 

bibliotekarza, zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

 

§ 6 

Czytelnicy nie stosujący się do niniejszego Regulaminu mogą być pozbawieni 

prawa korzystania ze zbiorów biblioteki. 

 

 



§ 7 

Na terenie biblioteki nie wolno spoŜywać posiłków, palić papierosów, korzystać 

z telefonów komórkowych. 

 

§ 8 

Godziny otwarcia biblioteki określa odrębne ogłoszenie. 

 

 

Przepisy dla korzystających z wypoŜyczalni 

 

§ 9 

Korzystający z biblioteki wypoŜyczają dzieła wyłącznie do własnego uŜytku 

i ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. Niedopuszczalne jest wypoŜyczanie 

dla osób trzecich oraz odstępowanie wypoŜyczonych materiałów. 

 

§ 10 

Prawo do korzystania z wypoŜyczalni nabywa się z chwilą zapisania się 

do biblioteki.  

 

§ 11 

Na zewnątrz nie wypoŜycza się: 

− księgozbioru podręcznego, 

− czasopism, 

− wydawnictw encyklopedycznych, leksykonów, słowników, informatorów itp. 

− dzieł rzadkich i kosztownych,  

− wydawnictw wymagających konserwacji, 

− zbiorów zastrzeŜonych przez bibliotekę. 

 

§ 12 

Czytelnik moŜe wypoŜyczać materiały biblioteczne tylko osobiście. 

 

§ 13 

Łączna ilość dzieł wypoŜyczonych do domu nie moŜe przekraczać: 

- dla pracowników szkoły - 5 pozycji nutowych i 3 ksiąŜkowych (nie dotyczy 

podręczników), 



- dla uczniów szkoły - 5 pozycji nutowych i 3 ksiąŜkowych (z zastrzeŜeniem 

§2 ust. 3), 

- dla pozostałych czytelników - 2 pozycje. 

 

§ 14 

Dzieła wypoŜycza się: 

− pracownikom szkoły –  na okres 1 miesiąca (podręczniki – na okres całego 

roku szkolnego), 

− uczniom szkoły – na okres 1 miesiąca, 

− innym czytelnikom – do 7 dni, 

− do kserowania – na okres uzgodniony z bibliotekarzem.  

 

§ 15 

Po otrzymaniu danej pozycji czytelnik powinien niezwłocznie sprawdzić, 

czy nie zawiera ona uszkodzeń (podkreśleń, plam, brakujących względnie 

luźnych kart itp.), a w przypadku ich stwierdzenia zgłosić o tym bibliotekarzowi, 

aby uniknąć odpowiedzialności. 

JeŜeli zastrzeŜenie nie zostało zgłoszone, wypoŜyczający przyjmuje na siebie 

odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia. 

 

§ 16 

1. Niedopuszczalne jest niszczenie wypoŜyczonych materiałów 

przez podkreślanie, notowanie uwag oraz zaginanie kart. 

2. Luźne tablice w teczkach (głosy w materiale nutowym) naleŜy 

przed zwróceniem ułoŜyć we właściwym porządku (dotyczy to w szczególności 

materiałów wypoŜyczonych przez zespoły szkolne). 

3. WypoŜyczone dzieło winno być zabezpieczone przed uszkodzeniem 

przy przenoszeniu. 

 

§ 17 

W razie uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia wypoŜyczonego dzieła czytelnik 

obowiązany jest: 

− dostarczyć identyczne dzieło, 

− dostarczyć inne wydanie zagubionego dzieła zaakceptowane 

przez pracownika biblioteki, 



− dostarczyć inne dzieło zaakceptowane przez pracownika biblioteki, 

− przy zagubieniu tomu dzieła wielotomowego czytelnik  rozlicza się: 

− tylko za zagubiony tom, jeśli stanowi on samoistną całość i jego 

zagubienie nie uniemoŜliwia korzystania z dzieła, 

− za całość dzieła, gdy zagubiony tom dekompletuje dzieło w ten sposób, 

Ŝe uniemoŜliwia korzystanie z niego. 

 

§ 18 

1. NaleŜy ściśle przestrzegać terminów zwrotu wypoŜyczonych ksiąŜek i nut. 

2. Czytelnik moŜe uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypoŜyczonego dzieła, 

o ile dzieło nie zostało zamówione przez innego czytelnika. Celem uzyskania 

prolongaty naleŜy zgłosić się do wypoŜyczalni z ksiąŜkami i nutami 

przed upływem terminu zwrotu. 

3. W wyjątkowych przypadkach, ze względu na poczytność lub wzmoŜone 

zapotrzebowanie na dzieło, biblioteka ustala wcześniejszy termin zwrotu. 

 

§ 19 

1. JeŜeli wypoŜyczone dzieło nie zostało zwrócone w przepisowym terminie, 

wypoŜyczający otrzymuje upomnienie. 

2. W razie dalszej zwłoki zostaje pozbawiony prawa korzystania z wypoŜyczalni.  

 

§ 20 

Pracownicy rozwiązujący umowę o pracę, uczniowie kończący szkołę (dotyczy 

równieŜ uczniów klasy III OSM II°) oraz rezygnujący ze szkoły zobowiązani 

są do przedłoŜenia w bibliotece karty obiegowej celem potwierdzenia 

uregulowania wszystkich zaległości. 

Za karty obiegowe w OSM odpowiedzialni są wychowawcy, w SM nauczyciele 

instrumentu głównego.  

 

Przepisy dla korzystających z czytelni 

 

§ 21 

1. Zbiory czytelniane są ogólnodostępne. 

2. Ze zbiorów czytelnik korzysta wyłącznie na miejscu. 

 



§ 22 

Czytelnicy zobowiązani są do: 

a) pozostawienia w szatni okryć wierzchnich, teczek, parasoli, futerałów  

do instrumentów itp., 

b) zgłoszenia bibliotekarzowi wnoszonych materiałów oraz okazania ich przy 

wychodzeniu z czytelni, 

c) zwracania wykorzystywanych materiałów najpóźniej 15 minut 

przed zamknięciem czytelni, 

d) zwrócenia dzieł w stanie nieuszkodzonym, a zauwaŜone braki zgłosić 

bibliotekarzowi, 

e) zachowania ciszy, 

f) przestrzegania zakazu palenia papierosów oraz spoŜywania posiłków 

w pomieszczeniach bibliotecznych i korzystania z telefonów komórkowych. 

 

§ 23 

Zabrania się wynoszenia materiałów stanowiących własność biblioteki 

poza czytelnię, bez zgody bibliotekarza. 

 

§ 24 

1. KaŜde czasowe opuszczenie czytelni naleŜy zgłosić bibliotekarzowi. 

2. W przypadku duŜej frekwencji, opuszczając czytelnię na dłuŜej niŜ 15 minut, 

naleŜy złoŜyć wypoŜyczone dzieła u bibliotekarza w celu ich rezerwacji. 

 

§ 25 

1. W czytelni obowiązuje cisza. 

2. Czytelnika zakłócającego spokój rozmową lub nieodpowiednim zachowaniem 

bibliotekarz ma prawo po dwukrotnym upomnieniu wezwać do opuszczenia 

czytelni. 

 

§ 26 

W uzasadnionych przypadkach wypoŜycza się poza czytelnię zbiory za zgodą 

bibliotekarza.  

 

 


