ZARZĄDZENIE NR DGO. 0161-47/2016 rok
Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie
z dnia 07.10.2016 roku
w sprawie: wprowadzenia regulaminu wypożyczania Czytaka Plus użyczonego Miejskiej
i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie w ramach projektu
„Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących –
Edycja 2016” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

na podstawie : § 6 ust. 1, ust. 2 pkt 6 statutu MiPBP w Będzinie, przyjętego Uchwałą RM Będzina
Nr XLVI/453/2014 oraz § 9 z późniejszymi zmianami ust 5 pkt 5 Regulaminu
organizacyjnego MiPBP w Będzinie, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 21/2014
Dyrektora MiPBP w Będzinie z dnia 11 lipca 2014 roku,
zarządzam
§1
1. Wprowadzenie Regulaminu wypożyczania Czytaka Plus użyczonego Miejskiej
i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie w ramach projektu
„Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących
– Edycja 2016” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Czytelnikom MiPBP w Będzinie, będącym załącznikiem do niniejszego zarządzenia
§2
Czytak Plus udostępniany będzie w Wypożyczalni Głównej MiPBP w Będzinie,
ul. Piłsudskiego 39
§3
Do zapoznania się z treścią niniejszego Zarządzenia zobowiązuję wszystkich pracowników ;
w sposób szczególny:
- Działu Promocji
- Działu Udostępniania i Sieci Bibliotecznej
- Samodzielne stanowisko ds. Bibliotek Samorządowych Powiatu Będzińskiego
- Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
§4
Wykonanie Zarządzenia powierzam Specjaliście ds. Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0161-47/2016
Dyrektora
MiPBP w Będzinie
z dnia 07.10.2016 roku

REGULAMIN
wypożyczania Czytaka Plus użyczonego Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Stefana
Żeromskiego w Będzinie w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej
dla osób niewidomych i słabo widzących – Edycja 2016” dofinansowanego przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki wypożyczania odtwarzacza cyfrowych książek
mówionych „Czytak Plus” Czytelnikom Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. Stefana Żeromskiego w Będzinie (zwaną dalej: Biblioteką).

II. Warunki wypożyczania Czytaka Plus
§1
1. Z wypożyczenia Czytaka Plus w Wypożyczalni Głównej MiPBP w Będzinie, ul. Piłsudskiego 39
mogą korzystać osoby, które są zarejestrowani jako Czytelnicy Biblioteki, nie mają wobec niej
zaległych zobowiązań oraz posiadają orzeczenie o niepełnosprawności wzroku.
2. Czytelnik wypożyczający Czytaka Plus jest zobowiązany do podania numeru telefonu, który
jest konieczny do utrzymania kontaktu pomiędzy Biblioteką a Czytelnikiem.
3. Warunkiem wypożyczenia Czytaka Plus jest pisemne potwierdzenia wypożyczenia przez
czytelnika lub jego prawnego opiekuna – Załącznik Nr 1.
4. Oświadczenie sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Biblioteki i Czytelnika.
§2
1. Termin zwrotu Czytaka Plus nie może być dłuższy niż 30 dni. Po tym okresie możliwe jest
przedłużenie terminu zwrotu Czytaka Plus pod warunkiem aktywnego korzystania przez
Czytelnika ze zbiorów cyfrowej książki mówionej dostępnych w Bibliotece.
2. Po upływie terminu, na jaki został wypożyczony Czytak Plus, w razie jego niezwrócenia,
naliczana jest kara w wysokości 5 złotych za każdy dzień zwłoki.
3. Osoby zalegające ze zwrotem urządzenia nie mogą ponownie wypożyczać Czytaka Plus.
4. Czytelnik wypożycza wyłącznie Czytak Plus z wgranymi książkami mówionymi, stanowiącymi
własność Biblioteki.
5. Czytelnik ma prawo korzystać z Czytaka Plus oraz wgranych do niego książek tylko na własny
użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Czytelnik nie może
i nie jest uprawniony do:

a) rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Czytaka Plus i wgranych na niego książek
w całości lub we fragmentach,
b) modyfikowania treści wgranych książek,
c) komercyjnego wykorzystywania książek,
d) rozpowszechniania treści książek i wprowadzania ich do Internetu,
e) udostępniania Czytaka Plus osobom trzecim.
§3
1. Z chwilą wypożyczenia Czytaka Plus Czytelnik staje się za niego całkowicie odpowiedzialny
i jest zobowiązany do zwrócenia go w oznaczonym terminie w takim stanie, w jakim został
mu wypożyczony.
2. W przypadku uszkodzenia Czytaka Plus, Czytelnik ponosi koszty jego naprawy nieobjęte
gwarancją producenta.
3. W przypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia Czytaka Plus, Czytelnik płaci
odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu.

III. Postanowienia końcowe
1. Korzystanie z Czytaka Plus jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez czytelnika warunków
zawartych w niniejszym Regulaminie.

Załącznik Nr 1
do Regulaminu wypożyczania Czytaka Plus,
wprowadzonego Zarządzeniem Nr 0161-47/2016
Dyrektora MiPBP w Będzinie z dnia 07.10.2016 roku
(pieczęć placówki bibliotecznej)

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a:
imię .............................................
nazwisko..................................................................................
Zamieszkały/a (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, nr telefonu)
............................................................................................................
............................................................................................................
Nr PESEL................................................ oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią
REGULAMINU WYPOŻYCZANIA CZYTAKA PLUS, akceptuję jego treść i zobowiązuję się do
przestrzegania jego postanowień.
Oświadczam, że dnia .................... wypożyczyłem/am z Wypożyczalni Głównej Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie, sprawnie funkcjonujący Czytak Plus wraz
z ładowarką.
Zobowiązuję się do zwrotu w terminie do................................
………………………………………..
data i czytelny podpis Czytelnika

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie
Dział Wypożyczalnia Główna
tel.: 32 267 48 87
e-mail: wypozyczalnia@biblioteka.bedzin.pl

POTWIERDZENIE ZWROTU
Potwierdzam zwrot do Wypożyczalni Głównej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie
Czytaka Plus wraz z ładowarką.
Czytak wraz z wyposażeniem został zwrócony w stanie:
1) Nieuszkodzonym
2) Uszkodzonym w następujący sposób:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...............................................
data i czytelny podpis czytelnika

.………………………………………………………
data i czytelny podpis pracownika

