REGULAMIN BIBLIOTEKI
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi
1.

Ze zbiorów biblioteki oraz czytelni mogą
pracownicy szkoły oraz emerytowani pracownicy.

korzystać

uczniowie,

słuchacze,

2.

Do wypożyczalni wchodzi się bez okryć wierzchnich oraz jedzenia.

3.

W bibliotece obowiązuje cisza.

4.

Każdy
czytelnik
na
początku
roku
szkolnego
składa
do terminowego oddania książki, odkupienia zniszczonej lub zagubionej.

5.

Czytelnik
odpowiada
materialnie
za
zniszczenie,
poplamienie,
uszkodzenie
wypożyczonych
książek
i
podręczników
oraz
materiałów
edukacyjnych
w wersji
elektronicznej.
Za zniszczone lub zgubione książki, zobowiązany jest odkupić takie
same lub inne (w porównywalnej wartości), wskazane przez nauczyciela bibliotekarza
(wersja papierowa).

6.

Karty i oświadczenia czytelników:

oświadczenie



Którzy ukończyli szkołę, a są rozliczeni z biblioteką, niszczy się na bieżąco,



Którzy ukończyli szkołę, a nie są rozliczeni z biblioteką, niszczy się po 12 miesiącach,



Którzy przerwali naukę, niszczy się po 24 miesiącach.

nauczyciele,

zobowiązujące

7.

Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki, na okres jednego miesiąca.
przypadkach o większej ilości wypożyczeń decyduje nauczyciel bibliotekarz.
terminu zwrotu książki czytelnik może zwrócić się z prośbą o jej prolongatę.

8.

Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.

9.

Biblioteka prowadzi wypożyczenia od 15 września do 31 maja. Przed
w terminie do 15 czerwca, wszystkie książki powinny zostać oddane
szkolnej.

końcem roku,
do biblioteki

10.

Uczniowie,
słuchacze,
w sekretariacie
szkoły
materiałów bibliotecznych.

przedstawienia
wypożyczonych

11.

Uczniowie,
słuchacze
oraz
nauczyciele
mogą
korzystać,
stanowisk komputerowych, dla celów dydaktycznych i szkolnych.

12.

Osobom
korzystającym
z
zgodnie z Ustawą o prawie
z późn. zm.).

13.

Czytelnicy mogą korzystać z wolnego dostępu do półek.

14.

Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko na miejscu – w czytelni.

15.

Wszelkie kwestie, które nie zostały ujęte
Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Łodzi.

opuszczający
szkołę,
zobowiązani
zaświadczenia
potwierdzającego

są
do
zwrot

za

internetu
zabrania
się
kopiowania
autorskim i prawach pokrewnych (tj.

w regulaminie,

zgodą

W uzasadnionych
Przed upływem

bibliotekarza,

ze

materiałów
zastrzeżonych,
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