Regulamin biblioteki IV Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chorzowie
1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, absolwenci oraz
rodzice uczniów.
2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać wypożyczając je do domu oraz
czytając lub przeglądając na miejscu.
3. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres jednego miesiąca oraz 2 kasety wideo,
płyty CD i DVD na okres 1 tygodnia. Maturzyści, uczestnicy olimpiad i konkursów mogą
wypożyczyć ilość niezbędną do przygotowań związanych z maturą, olimpiadą czy konkursem.
4. Czytelnik może poprosić o zarezerwowanie potrzebnych mu książek.
5. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki w oznaczonym terminie bibliotekarz może
wypożyczenie przedłużyć, jeśli nie ma na nią zamówień.
6. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem. Czytelnik przed wypożyczeniem
powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi
bibliotekarzowi.
7. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę albo inny dokument ze zbiorów bibliotecznych
musi odkupić taką samą, bądź inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o
wartości odpowiadającej aktualnej cenie pozycji zagubionej. W przypadku zdekompletowania
książki wielotomowej obowiązuje odkupienie całości.
8. Uczeń, który nie odda książek w terminie zostaje zawieszony w prawach czytelnika do czasu
zwrócenia wypożyczonych pozycji.
9. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą być zwrócone do
biblioteki przed końcem roku szkolnego. Po rozliczeniu się z biblioteką w czasie ostatniego
tygodnia zajęć dydaktycznych możliwe są wypożyczenia wakacyjne.
10. Klasa, której uczniowie nie oddadzą wszystkich książek przed zakończeniem roku szkolnego
zostaje zawieszona w prawach czytelnika z początkiem nowego roku szkolnego do momentu
zwrócenia wszystkich zaległości.
11. Czytelnicy opuszczający szkołę są zobowiązani do przedstawienia w sekretariacie szkoły karty
obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

Regulamin czytelni
1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy czytelnicy zapisani do biblioteki.
2. W czytelni należy zachować ciszę.
3. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów w czytelni i przy katalogach.
4. Przed skorzystaniem z czytelni czytelnik zobowiązany jest do wpisania się do zeszytu
odwiedzin
5. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki.
6. Z księgozbioru podręcznego i czasopism czytelnik może korzystać tylko na miejscu. W
uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może wypożyczyć książkę lub czasopismo z czytelni
do domu na czas zamknięcia czytelni.
7. Istnieje możliwość kserowania fragmentów książek w szkolnym sekretariacie.
8. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie powstałe z jego winy uszkodzenia
zbiorów i sprzętu.
9. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika
prawa do korzystania z czytelni.

