REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH
CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ W OROŃSKU

I. Postanowienia ogólne.
§1
1. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku gromadzi, inwentaryzuje i kataloguje zbiory
biblioteczne z dziedzin objętych statutową działalnością CRP.
2. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku ponadto :
1) prowadzi wymianę wydawnictw z bibliotekami, polskimi i zagranicznymi
instytucjami kultury, stowarzyszeniami i fundacjami ;
2) udostępnia zbiory pracownikom CRP
3. Zbiory w miarę możliwości udostępniane są również czytelnikom spoza CRP, przede
wszystkim osobom prowadzącym badania naukowe oraz studentom.
§2
Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.
§3
Biblioteka udostępnia swoje zbiory:
1) na miejscu – przede wszystkim dla osób spoza CRP;
2) na zewnątrz – pracownikom CRP zwanych dalej „czytelnikami”. oraz instytucjom
kultury i bibliotekom zgodnie z podpisanymi umowami dotyczącymi wypożyczeń
międzybibliotecznych
§4
Czytelnicy korzystający ze zbiorów zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się
z niniejszym Regulaminem i jego ścisłego przestrzegania.
§5
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Czytelnicy, którzy nie stosują się do postanowień niniejszego Regulaminu mogą zostać
czasowo lub stale pozbawieni prawa do korzystania ze zbiorów CRP na mocy
postanowienia Dyrektora CRP.
§6
1. Czytelnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczone pozycje.
2. W przypadku pozycji zagubionych czytelnik zobowiązany jest do odkupienia
identycznych lub im odpowiadających (np.: ten sam tytuł w innym wydaniu).
3. Jeśli nie istnieje możliwość odkupienia zagubionej lub zniszczonej pozycji, czytelnik
zobowiązany jest do zakupienia książki wskazanej przez pracownika
odpowiedzialnego za zbiory biblioteczne lub do zwrotu CRP pięciokrotnej aktualnej
ceny rynkowej zagubionej pozycji.
4. Czytelnik pokrywa całkowity koszt naprawy, renowacji materiałów bibliotecznych
przez siebie uszkodzonych.
5. W przypadku zniszczenia materiałów w stopniu uniemożliwiającym ich naprawę lub
czyniących ją ekonomicznie niecelową zastosowanie mają zapisy ust. 2 i 3
niniejszego paragrafu.
§7
Zbiory udostępniane są w dni robocze w godzinach od 9.00 do 14.30.
§8
W przypadku korzystania ze zbiorów na miejscu czytelników obowiązuje zakaz palenia
tytoniu, spożywania posiłków oraz rozmów przez telefon komórkowy.

§9
Czytelnicy, wykorzystujący w swoich publikacjach materiały niepublikowane, rzadkie
druki itp. im udostępnione zobowiązani są do złożenia deklaracji na piśmie,
poświadczającej zaznaczenie w pracy źródła pozyskania tychże materiałów.
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II. Zasady korzystania z Wypożyczalni obowiązujące pracowników .
§ 10
1. Pracownik CRP ma prawo do jednoczesnego wypożyczenia 10 książek. .
2. Pozycje wypożycza się na okres do 6 miesięcy , po czym czytelnik powinien je
zwrócić lub przedłużyć czas wypożyczenia .
§ 11
Wypożyczenia ewidencjonowane są następująco:
1) na karcie czytelnika
2) na karcie książki, towarzyszącej karcie czytelnika
3) w przypadku wypożyczeń rezydencjonalnych (artyści, krytycy, studenci)
czytelnik wypełnia i podpisuje rewers na każdy wypożyczony tytuł
§ 12
Rewers przechowywany jest w zakładce czytelnika.
§ 13
1. Pracownik może wypożyczać materiały wyłącznie osobiście.
2. Zabrania się pożyczania materiałów osobom trzecim.
§ 14
Pracownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczone materiały.

§ 15
Korzystanie z zasobu zbiorów specjalnych (wydawnictwa wydane przed 1945 r.)
dozwolone jest wyłącznie na miejscu ich gromadzenia.
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§ 16
Pracownik zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych materiałów w przypadku
przejścia na emeryturę, wygaśnięcia umowy o pracę lub też uzyskania urlopu
bezpłatnego dłuższego niż pół roku.

III. Zasady wypożyczania zbiorów bibliotecznych dla instytucji kultury i bibliotek w
Polsce

§ 17
1. Wypożyczenia międzybiblioteczne są realizowane na podstawie umów dotyczących
w/w wypożyczeń podpisywanych z instytucjami kultury i bibliotekami w Polsce
2 Książki wypożyczone w tym trybie są udostępniane jedynie na miejscu
3. Czytelnik jest zobowiązany do wpłacenia do kasy CRP w Orońsku kwoty 10 zł jako
opłaty za przesyłkę za zaliczeniem pocztowym.
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