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I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Prawo do korzystania z Czytelni Prasy
Bieżącej mają wszyscy Czytelnicy bez
względu na miejsce zamieszkania.
2. Czasopisma udostępniane są bezpłatnie.
3. Ze zbiorów Czytelni Prasy Bieżącej
można korzystać po zapoznaniu się z
Regulaminem
i okazaniu dokumentu tożsamości.
4. Czytelnik zobowiązany jest do
poszanowania udostępnionych
czasopism, będących własnością
społeczną. Za uszkodzenie czasopisma
Czytelnik płaci odszkodowanie, którego
wysokość określa bibliotekarz.

II.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA
CZASOPISM

1. Z czasopism można korzystać tylko na
miejscu. Archiwalne numery czasopism
można wypożyczać do domu.
2. Czasopisma udostępnia bibliotekarz.
3. Czytelnik może prosić o
zarezerwowanie czasopisma, z którego
chwilowo korzysta inny Czytelnik.
4. Czasopisma z magazynu należy
zamawiać u dyżurującego bibliotekarza
telefonicznie lub osobiście z co
najmniej jednodniowym
wyprzedzeniem.
5. Przyniesione ze sobą czasopisma
własne Czytelnik zgłasza u
dyżurującego bibliotekarza.

6. Bibliotekarz pomaga w doborze
materiałów na podany przez Czytelnika
temat, udziela informacji, dotyczących
korzystania
z wydawnictw informacyjnych.
7. Wybrane fragmenty czasopism mogą
być wynoszone poza Czytelnię Prasy
Bieżącej do kopiowania w uzgodnieniu
z dyżurującym bibliotekarzem.

III. PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Przed wejściem do Czytelni Prasy
Bieżącej należy pozostawić w szatni
wierzchnie okrycie i duże torby.
2. W Czytelni Prasy Bieżącej obowiązuje
CISZA.
3. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia
tytoniu i używania telefonów
komórkowych.

4. W czasie, gdy w domu Czytelnika
panuje choroba zakaźna, nie może on
korzystać z Czytelni Prasy Bieżącej.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Czytelnik nie stosujący się do
przepisów niniejszego Regulaminu
może być pozbawiony prawa do
korzystania z Czytelni Prasy Bieżącej.
Od decyzji bibliotekarza przysługuje
Czytelnikowi prawo do odwołania się
do Dyrektora Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Wyszkowie.
2. Swoje spostrzeżenia, wnioski i skargi
Czytelnicy mogą wpisywać do księgi
skarg i wniosków.
3. Administratorem danych osobowych
jest Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczma im. C. Norwida w
Wyszkowie.

4. Dane osobowe podlegają ochronie
zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997
r. o Ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
5. Czytelnikowi przysługuje prawo
wglądu do własnych danych
osobowych.
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