Załącznik nr 6 do Statutu
Gimnazjum i Liceum
Towarzystwa Salezjańskiego w
Bydgoszczy

REGULAMIN BIBLIOTEKI

1. Biblioteka Collegium Salesianum jest interdyscyplinarną pracownią szkoły –
Szkolnym Centrum Informacji.
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
Uczniowie stają się użytkownikami biblioteki na podstawie zapisu w dzienniku
klasowym, nauczyciele i pracownicy na podstawie faktu zatrudnienia.
3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie godzin otwarcia według
organizacji roku szkolnego.
4. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów biblioteki.
5. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek, ale w uzasadnionych wypadkach
biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem
terminu zwrotu.
6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji na czas
określony.
7. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być stosowane
kary (np. okresowe wstrzymanie wypożyczania, korzystania z czytelni
i stanowisk multimedialnych).
8. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki czytelnik musi zwrócić taką
samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
9. Wszystkie zbiory wypożyczone przez uczniów powinny być zwrócone do
20 czerwca.
Uczniowie - oprócz absolwentów (klasy III GTS i LOTS) oraz osób
odchodzących ze szkoły - mogą ponownie wypożyczać książki na okres
wakacji.
10. Księgozbiór podręczny jest udostępniany w czytelni i na zajęcia lekcyjne
do pracowni.
11. Aktualne numery prasy udostępniane są uczniom w czytelni, natomiast
pracownikom szkoły także do pracowni. Archiwalne numery czasopism oprócz zbiorów specjalnych - można wypożyczać na okres 1 tygodnia.
12. Materiały, z których korzystają użytkownicy w czytelni, odkładane są na ladę
biblioteczną (nie są układane na półkach przez użytkowników).

13. Książki do wypożyczania znajdują się także na półce z wolnym dostępem użytkownik może je samodzielnie przeglądać, wybierać i odkładać na to
wyznaczone miejsce albo wypożyczyć u bibliotekarza. Są one w specjalny
sposób oznakowane.
14. Użytkownika biblioteki korzystającego ze stanowisk komputerowych
obowiązuje osobny regulamin.
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