
Biblioteka – Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku.

Użytkownik – osoba korzystająca z usług Biblioteki.

Czytelnik – osoba korzystająca z zasobów Biblioteki.

Agenda – placówka biblioteczna.

Karta biblioteczna - Karta Z BIBLIOTEKĄ DO KULTURY  pełni funkcję karty bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Słupsku oraz w innych bibliotekach naszego regionu,  które przystąpiły do Programu Partnerskiego 
„Z Biblioteką do Kultury”, a także funkcję karty rabatowej w Instytucjach Partnerskich. Rabaty udzielane są 
w wysokościach ustalonych przez Instytucje Partnerskie. Lista bibliotek i Instytucji Partnerskich oraz zniżek 
umieszczona jest na stronie www.zBibliotekaDoKultury.pl

Karta zapisu – dokument potwierdzający zgodę użytkownika na korzystanie z usług Biblioteki.

Materiały biblioteczne – książki, czasopisma, płyty muzyczne, audiobooki, filmy, mapy, i inne.

§1

1.   Usługi świadczone przez Bibliotekę są ogólnodostępne oraz bezpłatne, poza usługami wymienionymi w Cenniku 
opłat i usług świadczonych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku stanowiącego załącznik do niniejszego 
Regulaminy (Załącznik nr 1).

2.   Biblioteka świadczy usługi w ramach poniższych agend:
a.  Wypożyczalnia, Czytelnia i Magazyn Książek i Czasopism,
b.  Miejsce Animacji Kultury,
c.  Pracownia Regionalna,
d.  Filia biblioteczna nr 3,
e.  Filia biblioteczna nr 5,
f.  Filia biblioteczna nr 6,
g.  Filia biblioteczna nr 7,
h.  Filia biblioteczna nr 8,
i.  Filia biblioteczna nr 11,
j.  Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego (CKiJR).

3.  Zbiory oraz usługi Biblioteki, udostępniane są wszystkim zainteresowanym, którzy dokonali formalnego zapisu 
 i posiadają kartę biblioteczną, z wyłączeniem CKiJR:
a.  działy dla dorosłych rejestrują Czytelników od lat 16,
b.  działy dla dzieci i młodzieży rejestrują Czytelników bez ograniczeń wiekowych.

4. Szczegółowe zasady korzystania z  Wypożyczalni, Czytelni, Wypożyczalni Międzybibliotecznej, z dostępu do 
komputerów i Internetu oraz z innych usług określają osobne dokumenty:
a.  Regulamin Wypożyczalni,
b.  Regulamin Czytelni,
c.  Regulamin Wypożyczalni Międzybibliotecznej,
d.  Regulamin świadczenia usług reprograficznych i realizacji zleceń wykonywanych w Pracowni Digitalizacji,
e.  Regulamin świadczenia usług introligatorskich i poligraficznych,
 f.  Regulamin Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego (CKiJR)

5.  Zapisu do Biblioteki dokonuje się w każdej agendzie Biblioteki na terenie miasta Słupska z wyjątkiem CKiJR.

6.  Przy zapisie do Biblioteki Użytkownik ma obowiązek:
a.  w przypadku obywatela Polski:

-  okazać dokument tożsamości zawierający zdjęcie i PESEL,  
-  podać aktualny adres zameldowania; osoby, które nie mają adresu zameldowania, zobowiązane są podać
   adres zamieszkania lub adres do korespondencji,
-  zapoznać się z Regulaminami, 
-  podpisać wypełnioną przez Bibliotekarza kartę zapisu.

b.   w przypadku obywateli innych krajów:
  -  okazać paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość, 
  -  podać aktualny adres zameldowania; osoby, które nie mają adresu zameldowania, zobowiązane są podać 

adres zamieszkania lub adres do korespondencji,
  -  zapoznać się z Regulaminami,
  -  podpisać wypełnioną przez Bibliotekarza kartę zapisu.
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7.    Osoba niepełnoletnia, która nie ukończyła 16 lat, może być zapisana do Biblioteki przez rodzica lub opiekuna 
         prawnego. Rodzic lub opiekun prawny przed zapisem ma obowiązek:
 a. okazać dokument zawierający zdjęcie, PESEL dziecka oraz własny dowód osobisty lub inny dokument     

zawierający zdjęcie i PESEL,
 b.  podać aktualny adres zameldowania; osoby, które nie mają adresu zameldowania, zobowiązane są podać  

adres zamieszkania lub adres do korespondencji,
 c.   zapoznać się z Regulaminami,
 d.  podpisać wypełnioną przez Bibliotekarza kartę zapisu.

8.   Przy pierwszej wizycie w kolejnym roku kalendarzowym Użytkownik jest zobowiązany potwierdzić zgodność   
danych osobowych.

9.   Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Biblioteki o zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania i/lub 
adresu do korespondencji. W przypadku zaniedbania powyższego obowiązku, pisma kierowane do 
Użytkownika na dotychczasowy adres, będą uważane za skutecznie doręczone

10. Z BIBLIOTEKĄ DO  Przy zapisie Czytelnik uiszcza jednorazową opłatę w wysokości 2,00 zł za wydanie karty –    
KULTURY. Karta uprawnia do korzystania ze zbiorów i usług wszystkich agent Biblioteki. Z ww. opłaty zwolnione 
są dzieci do lat 16, osoby niepełnosprawne, osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, Honorowi Dawcy Krwi oraz 
seniorzy po 65 roku życia.

11. Zagubienie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić Bibliotekarzowi, który zablokuje konto. 
Odblokowanie konta nastąpi po wydaniu duplikatu, za który pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.

12.  Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie do czasu 
zgłoszenia jej utraty przez właściciela.

13.   Każda wpłata dokonana przez Czytelnika jest potwierdzana pokwitowaniem.

14. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek oraz innych materiałów bibliotecznych, będących 
własnością Biblioteki. Powinien zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem, zauważone uszkodzenia 
zgłosić Bibliotekarzowi.

15.   Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada Czytelnik.

16.  Odszkodowanie za zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych jest równe wysokości 
obowiązującej ich ceny rynkowej. 

17.  Czytelnik może, za zgodą kierownika agendy, w zamian za zagubione lub zniszczone materiały biblioteczne 
dostarczyć inne, tej samej wartości, przydatne Bibliotece. 

18.   Wierzchnie okrycie i bagaż podręczny Użytkownik ma obowiązek pozostawić w szatni.

19.   Bibliotekarz może odmówić obsługi Użytkownikom:
          a.  nietrzeźwym i zachowującym się niestosownie,
     b. którzy ze względu na chorobę albo z innych powodów są niebezpieczni lub uciążliwi dla pozostałych 

Użytkowników Biblioteki,
          c.   wzbudzającym awersję brudem, niechlujstwem lub przykrym zapachem.

20.   W Bibliotece obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia głośnych rozmów, spożywania posiłków, picia alkoholu, 
palenia tytoniu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających. W przypadkach dezorganizujących 
pracę Biblioteki, pracownik ma prawo wezwać służby porządkowe.

21.   Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

22. Z Biblioteki nie można wynosić materiałów bibliotecznych nie podlegających wypożyczeniu. Dotyczy to 
również sprzętu i innych składników majątkowych Biblioteki.

23.  Niestosujący się do przepisów Regulaminu może decyzją kierownika agendy, utracić prawo do korzystania 
z tejże agendy. Kierownik o swojej decyzji ma obowiązek poinformować Dyrektora Biblioteki. Użytkownik 
może odwołać się od decyzji kierownika agendy do Dyrektora Biblioteki.

24. Użytkownik łamiący zasady niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych 
przypadkach, na stałe pozbawiony prawa do korzystania z usług wszystkich agend Biblioteki. Decyzję w tej 
sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

25.  Aktualne regulaminy oraz informacje o wprowadzonych zmianach są dostępne w każdej agendzie oraz na 
stronie   Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że www.biblioteka.slupsk.pl
Użytkownik przyjął je do wiadomości. 

26. Bieżące informacje umieszczane są na stronie l oraz wysyłane na adres e-mail www.biblioteka.slupsk.p
Użytkownika, jeżeli został podany.

27.  Dyrektor Biblioteki ma prawo zamknąć agendę na określony czas, ograniczyć zakres pracy z powodu awarii, 
remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.

http://www.biblioteka.slupsk.pl/
http://www.biblioteka.slupsk.pl/


§ 2

1.  W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi pracownicy ochrony mają prawo podejmowania 
interwencji.

2.   W przypadku konieczności ewakuacji osób przebywających na terenie Biblioteki lub zaistnienia innych sytuacji 
powodujących zagrożenie życia i zdrowia, należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydanym 
przez pracowników Biblioteki i/lub pracowników ochrony.

3.   Za zgubienie klucza do sza�i w Bibliotece Głównej obowiązuje jednorazowy zwrot kosztów w wysokości 30,00 zł.

§ 3

1.    W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

2.   Skargi i wnioski można zgłaszać w formie pisemnej w Sekretariacie Biblioteki, gdzie jest prowadzony ich rejestr 
lub osobiście Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku, ul. Grodzka 3.

§ 4

Godziny otwarcia:
 

NIECZYNNE10.00 - 15.00 12.00 - 18.00
Centrum Kultury

i Języka Rosyjskiego

PONIEDZIAŁEK

Wypożyczalnia
Centralna i Czytelnia 11.00 - 19.00 11.00 - 19.00 10.00 - 15.00 10.00 - 17.00

10.00 - 17.00

10.00 - 17.00

11.00 - 19.00 11.00 - 19.00 NIECZYNNE

NIECZYNNE

11.00 - 19.00 11.00 - 19.00 10.00 - 15.00

10.00 - 15.00 10.00 - 18.00

Pracownia Regionalna

Filie nr 3, 5, 6, 7, 8, 11,

Miejsce Animacji
Kultury

SOBOTA
LIPIEC-SIERPIEŃ

(w soboty nieczynne)
WTOREK - PIĄTEK

poniedziałek
10.00 - 15.00
wtorek-piątek
10.00 - 17.00

poniedziałek
10.00 - 15.00
wtorek-piątek
10.00 - 17.00

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku

Danuta Sroka

Regulamin obowiązuje od dn. 1 listopada 2018 r.



CENNIK OPŁAT I USŁUG ŚWIADCZONYCH 
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług

Tabela 1. Cennik usług związanych z udostępnianiem zbiorów

Tabela 2. Cennik usług reprograficznych i digitalizacyjnych Tabela 3. Cennik usług związanych z usługami
introligatorskimi i poligraficznymi

(cena z nośnikiem)

Pozostałe:
- wydruk komputerowy     A4  - 1,50 zł za stronę
- wydruk komputerowy     A3  - 2,50 zł za stronę
- wydruk na papierze foto A4���-�6,00 zł za szt.�

Indywidualne usługi poligraficzne niewymienione wyżej są wyceniane po wcześniejszym uzgodnieniu z 
Działem Finansowo-Księgowym. Miejska Biblioteka Publiczna zastrzega sobie prawo do zmian w cenach za 
oferowane usługi, w zależności od stopnia skomplikowania zlecenia. Zmianę wyceny usługi ustala się w 
porozumieniu z Działem Finansowo-Księgowym. Przed rozpoczęciem realizacji zlecenia, Zlecający jest 
informowany o zmianie ceny za usługę.

Laminowanie
Laminowanie dokumentów zawierających: zdjęcia, hologramy, elementy plastikowe

tylko i wyłącznie na odpowiedzialność klienta.

A4 - 2,50 zł   A3 - 4,50 zł

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku

Danuta Sroka

Regulamin obowiązuje od dn. 1 listopada 2018 r.


