
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku

1.     Czytelnik może wypożyczać materiały biblioteczne w następujących agendach bibliotecznych:

Wypożyczalnia, Czytelnia i Magazyn Książek i Czasopism

Miejsce Animacji Kultury

Pracownia Regionalna

Filia biblioteczna nr 3

Filia biblioteczna nr 5

Filia biblioteczna nr 6

Filia biblioteczna nr 7

Filia biblioteczna nr 8

Filia biblioteczna nr 11

2.    Jednorazowo w jednej agendzie, Czytelnik może wypożyczyć na swoje konto 4 egzemplarze książek. W Miejscu 
Animacji Kultury dodatkowo na swoje konto 4 egzemplarze zbiorów mul�medialnych.

3.  W przypadku korzystania z usług kilku agend, Czytelnik może jednocześnie wypożyczyć na swoje konto 
maksymalnie 12 egzemplarzy książek lub innych materiałów bibliotecznych.

4.    Poszczególne typy materiałów bibliotecznych wypożycza się: 

a.  książki (w formie papierowej i na nośniku elektronicznym), na okres nie dłuższy niż 30 dni,
b.  książki z księgozbioru podręcznego, na okres nie dłuższy niż 14 dni,
c.  kompakty muzyczne, filmy i inne materiały biblioteczne, na okres nie dłuższy niż 7 dni,
d.  książki i inne materiały biblioteczne wypożyczane w trybie krótkoterminowym, na okres wyznaczony przez
     bibliotekarza. Zasady korzystania z wypożyczeń krótkoterminowych szczegółowo określa Regulamin Czytelni 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku.

5.   Biblioteka może wyznaczyć krótszy okres wypożyczenia książek oraz innych materiałów bibliotecznych, jeżeli 
będzie na nie szczególne zapotrzebowanie ze strony innych Czytelników.

6.    Książki lub inne materiały biblioteczne, które są wypożyczone przez innych Czytelników, można zarezerwować:

a.  za pośrednictwem Bibliotekarza,
b.  samodzielnie, logując się na “Moje konto” na stronie www.biblioteka.slupsk.pl

    Jednorazowo można zarezerwować maksymalnie 4 egzemplarze. Czytelnik jest zobowiązany śledzić stan 
rezerwacji. Zarezerwowane materiały oczekują na Czytelnika maksymalnie 7 dni.

7.    Termin zwrotu wypożyczonych materiałów Czytelnik może prolongować jeśli wypożyczona pozycja nie została 
wcześniej zarezerwowana przez innego użytkownika:

a.  za pośrednictwem Bibliotekarza wielokrotnie,
b.  dwukrotnie samodzielnie, logując się na “Moje konto” na stronie  www.biblioteka.slupsk.pl

     Każda prolongata przesuwa termin zwrotu o okres właściwy dla wypożyczania poszczególnych materiałów 
bibliotecznych, wskazany w pkt. 4.

8.   Samodzielnej prolongaty należy dokonać najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu, jednak nie wcześniej niż 
5 dni przed terminem zwrotu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Czytelnik może uzyskać zgodę na 
prolongatę materiałów bibliotecznych po terminie zwrotu. Decyzję w tej sprawie podejmuje pracownik 
agendy, z której pochodzą wypożyczone materiały.

9.   Jeśli z przyczyn leżących po stronie Biblioteki niemożliwy jest zwrot lub prolongata materiałów, Biblioteka nie 
nalicza opłat za przetrzymanie wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Dotyczy to wyłącznie materiałów, 
których termin zwrotu przypadał w dniach zaistnienia okoliczności uniemożliwiających ich zwrot lub 
prolongatę.

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


10. Wybrane książki lub inne materiały biblioteczne Czytelnik rejestruje u dyżurującego Bibliotekarza. 
Bibliotekarz powyższą czynność rejestruje za pomocą systemu bibliotecznego. Wypożyczenie i zwrot następuje 
w tej samej placówce.

11. Materiały biblioteczne niedostępne w zasobach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku Czytelnik może 
zamówić w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Zasady korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej 
szczegółowo określa Regulamin  korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Słupsku.

12. Za przetrzymanie książek oraz innych materiałów bibliotecznych, ponad termin ustalony w pkt. 4 niniejszego 
Regulaminu, Biblioteka pobiera opłaty w kwocie:

       
        a.  książki (w tym książka mówiona) – 0,10 zł od jednej książki, za każdy dzień po terminie zwrotu,
        b.  książki z księgozbioru podręcznego – 0,30 zł od jednej książki, za każdy dzień po terminie zwrotu,
     c.  kompakty muzyczne, filmy i inne materiały biblioteczne – 0,30 zł od każdego medium, za każdy dzień po  

terminie zwrotu,
       d.  książki i inne materiały biblioteczne wypożyczane w trybie krótkoterminowym – 0,50 zł za każdą godzinę po 

terminie zwrotu.

13.  Czytelnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych bez wezwania ze 
strony Biblioteki.

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

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

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

17.  W przypadku wysłania przez Bibliotekę wezwania do zapłaty za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych do 
powyższych opłat doliczane są koszty wysłanych upomnień.

18. W miejsce ww. opłat, za zgodą kierownika agendy, Biblioteka może przyjąć przydatne jej książki lub inne 
materiały biblioteczne o równoważnej wartości.

19. Czytelnik, który nie uregulował opłaty za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych, ma zablokowaną 
możliwość wypożyczeń. Czytelnik, który nie ukończył 16 roku życia może jednorazowo wypożyczyć materiały 
biblioteczne mimo nieuregulowanej opłaty za przetrzymanie, o ile nie przekracza ona 20,00 zł.

20. Czytelnikom, którzy podali adres poczty elektronicznej, Biblioteka przypomina o terminie zwrotu. 
Powiadomienie ma charakter informacyjny.

21.  Jeśli Czytelnik mimo upomnień, nie zwraca wypożyczonych materiałów bibliotecznych, w terminie określonym 
niniejszym Regulaminem oraz uchyla się od uregulowania naliczonych opłat, Biblioteka blokuje jego konto 
i kieruje sprawę do postępowania sądowego.

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

Godziny otwarcia:

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku

Danuta Sroka

Regulamin obowiązuje od dn. 1 listopada 2018 r.


