REGULAMIN
UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI
KASZUBSKO-POMORSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W WEJHEROWIE

ROK AKADEMICKI 2013/2014
Regulamin obowiązuje w Czytelni oraz Wypożyczalni Biblioteki KPSW

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Biblioteka udostępnia zbiory biblioteczne pracownikom, studentom i słuchaczom
studiów podyplomowych KPSW w Wypożyczalni i Czytelni oraz czytelnikom,
pracownikom i uczniom innych placówek oświatowo-kulturalnych
wyłącznie w Czytelni.
§2
Biblioteka udostępnia następujące zbiory:
•
•
•

książki i podręczniki;
czasopisma;
zbiory specjalne;
§3
Korzystanie z usług Biblioteki jest bezpłatne.

§4
Do korzystania z Biblioteki uprawnia jeden z następujących dokumentów:

karta biblioteczna, dowód osobisty,
legitymacja studencka lub legitymacja szkolna.

KORZYSTANIE Z WYPOŻYCZALNI BIBLIOTEKI

§5
1. Dokumentem uprawniającym do korzystania z usług Wypożyczalni jest
karta biblioteczna.

2. Kartę biblioteczną mogą otrzymać:
• pracownicy, studenci i słuchacze studiów podyplomowych KPSW;
• osoby, które uzyskały prawo do korzystania z biblioteki za zgodą
Dyrektora Biblioteki.
3. Warunkiem otrzymania karty bibliotecznej jest złożenie:
a. Deklaracji studenta zawierającej dane personalne i zobowiązanie
do przestrzegania Regulaminu Biblioteki Kaszubsko-Pomorskiej
Szkoły Wyższej ( do pobrania w Bibliotece);
b. przedłożenie stosownych dokumentów:
• dokumentu stwierdzającego zatrudnienie w Uczelni –
pracownicy KPSW;
• legitymacji studenckiej lub indeksu z ważnym wpisem na
rok akademicki - studenci, słuchacze studiów
podyplomowych KPSW;
• dowodu osobistego lub legitymacji studenckiej/ szkolnej osoby, które uzyskały prawo do korzystania z biblioteki za
zgodą Dyrektora Biblioteki.
4. Ważność karty bibliotecznej ustala się następująco:
•
•
•

na czas zatrudnienia w Uczelni – pracownicy KPSW;
na czas trwania studiów – studenci i słuchacze studiów
podyplomowych KPSW;
na jeden rok - osoby, które uzyskały prawo do korzystania
z biblioteki za zgodą Dyrektora Biblioteki.

5. Inne osoby pełnoletnie korzystają ze zbiorów bibliotecznych
wyłącznie na miejscu w Czytelni Biblioteki.

§6
1. Karta biblioteczna jest dokumentem identyfikującym czytelnika:
•

czytelnik zobowiązany jest do okazywania jej na żądanie pracownika
Biblioteki;

•

właścicielowi karty nie wolno odstępować jej innym osobom.
Nie przestrzeganie zakazu pociąga za sobą pozbawienie prawa do korzystania
z Wypożyczalni zarówno przez właściciela karty, jak również osoby z niej
korzystające.
2. W przypadku zagubienia lub kradzieży karty bibliotecznej należy
bezzwłocznie zgłosić się do Biblioteki w celu czasowego zablokowania konta.
3. Duplikat karty bibliotecznej wydaje się w przeciągu 3 dni.
§7
Na zewnątrz Biblioteki nie wypożycza się:
•
•
•
•
•

zbiorów czytelnianych;
wydawnictw encyklopedycznych, leksykonów, słowników,
informatorów, poradników, itp.;
wydawnictw albumowych;
zbiorów kartograficznych;
zbiorów bibliotecznych zastrzeżonych przez Bibliotekę.
§8

1. Czytelnik ma prawo wypożyczenia określonej liczby dzieł:
•
4 dzieła - na okres 3 miesięcy z prawem 3-krotnej miesięcznej
prolongaty - pracownicy naukowi KPSW;
•
3 dzieła - na okres jednego miesiąca z prawem 1-krotnej
miesięcznej prolongaty - studenci oraz słuchacze studiów
podyplomowych KPSW;
•
2 dzieła - na okres jednego miesiąca bez prawa prolongaty
- pozostali czytelnicy.
W wyjątkowych przypadkach limit wypożyczeń dla określonego czytelnika
może zostać ustalony indywidualnie.
2 . Po upływie okresu wypożyczenia dzieła czytelnik zobowiązany jest do jego
zwrotu lub prolongaty.
3. Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu dzieła, o ile inni
czytelnicy nie oczekują na jego wypożyczenie. Prolongata powinna nastąpić
najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu.

4. W celu uzyskania prolongaty należy zgłosić się do Wypożyczalni. Prolongaty
można dokonywać także telefonicznie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
5. Czytelnicy studiów zaocznych KPSW mają możliwość rezerwacji pozycji
książkowych osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Biblioteka, na życzenie czytelnika, dokonuje wydruku dokumentującego
stan jego konta wypożyczeń.
7. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu następuje blokada konta
czytelnika w komputerowym systemie udostępniania zbiorów, co
uniemożliwia rezerwację i wypożyczenie innych dzieł przez czytelnika.
8. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu książek biblioteka
nakłada opłatę pieniężną w wysokości 0,10 zł za dzień
przetrzymania książki.
9. Studenci KPSW przed uzyskaniem wpisu o zaliczeniu roku studiów
przez Dziekana Wydziału zobowiązani są do uzyskania potwierdzenia
w indeksie braku zaległości na koncie w Wypożyczalni.

§9
W przypadku braku zwrotu wypożyczonego dzieła Biblioteka wysyła indywidualne
upomnienie na piśmie.
1. Po upływie 14 dni od daty otrzymania trzeciego, ostatecznego upomnienia
i jednoczesnym braku zwrotu wypożyczonego dzieła następuje całkowite
pozbawienie prawa do korzystania z Wypożyczalni. Jednocześnie, Biblioteka
kieruje pisemne wystąpienie do:
a. Dziekana Wydziału uczelni z wnioskiem o nie zaliczenie semestru
studentowi zalegającemu ze zwrotem dzieła - do czasu rozliczenia
się z Biblioteką;
b. Kierownika danej jednostki organizacyjnej z wnioskiem
o wyciągnięcie konsekwencji wobec pracownika zalegającego
ze zwrotem dzieła;
2. Dyrekcja Biblioteki KPSW ma prawo zwrócenia się do odpowiednich władz,
z sądowymi włącznie, o pomoc w odzyskaniu wypożyczonych dzieł w trybie
przewidzianym prawem.

§ 10
1. Czytelnika obowiązuje dbałość o udostępniane dzieła.
Zauważone uszkodzenia dzieła czytelnik winien zgłosić pracownikowi
Biblioteki w momencie jego udostępnienia. Czytelnik ponosi pełną
odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia dzieł nie ujawnione
w momencie ich udostępniania, a stwierdzone przy ich zwrocie.
2. W razie zagubienia wypożyczonego dzieła czytelnik obowiązany jest odkupić
identyczne dzieło. W przypadku braku takiej możliwości, czytelnik winien
kupić dzieło wskazane przez Bibliotekę.
3. W razie uszkodzenia udostępnionego dzieła czytelnik jest zobowiązany
pokryć koszty naprawy dzieła według oszacowania Biblioteki.
4. O sposobie rekompensaty za uszkodzone lub zagubione dzieło decyduje
Biblioteka .
§ 11
Godziny funkcjonowania Biblioteki ustala Dyrektor Biblioteki.
Wszelkie zmiany dotyczące godzin funkcjonowania Biblioteki
podawane są do wiadomości na tablicy ogłoszeń
oraz na stronie internetowej Uczelni

www.kpsw.pl
KORZYSTANIE Z CZYTELNI BIBLIOTEKI
§ 12
1. Czytelnicy zobowiązani są do:
•
•
•
•
•
•
•

zapoznania się z Regulaminem Biblioteki;
pozostawienia dokumentu tożsamości w momencie otrzymywania
zamówionych materiałów;
zwrotu udostępnionych materiałów najpóźniej na 15 minut przed
zamknięciem Czytelni;
oddania materiałów bibliotecznych w stanie nieuszkodzonym oraz
zgłaszania zauważonych braków bibliotekarzowi;
pozostawienia w szatni okryć wierzchnich, parasoli, plecaków, toreb, itp.
wyłączenia telefonów komórkowych;
zachowania ciszy oraz przestrzegania zakazu spożywania posiłków
w pomieszczeniach bibliotecznych.

2. Zabrania się wynoszenia poza Czytelnię - bez zgody bibliotekarza materiałów stanowiących własność Biblioteki.
3. Osoby nie stosujące się do Regulaminu korzystania z Czytelni będą
poproszone o jej opuszczenie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13
Nieprzestrzeganie regulaminu Biblioteki KPSW spowoduje wykluczenie czytelnika
z listy osób upoważnionych do korzystania z jej usług.
§ 14
Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki KPSW w Wejherowie ma moc
obowiązującą w roku akademickim 2013/2014.
REKTOR

Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej
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