
Załącznik nr 3 

do Regulaminu projektu 

„Politechnika Białostocka - Bielski 

Uniwersytet Dziecięcy” 

 

 

ZASADY KORZYSTANIA 

Z BIBLIOTEKI MŁODEGO NAUKOWCA  

W CZYTELNI KSIĄŻEK BPB 
PRZEZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

„POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA - BIELSKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY” 

 

 

1. Z Biblioteki Młodego Naukowca w Czytelni Książek mogą korzystać Studenci 

Bielskiego Uniwersytetu Dziecięcego, będący pod opieką osoby dorosłej (zwani dalej 

Korzystającymi) w roku akademickim, na który wydano kartę biblioteczną. 

2. Korzystający zobowiązani są pozostawić w szatni okrycie wierzchnie, teczki, torby, 

plecaki oraz wyłączyć dźwięk w telefonach komórkowych.  

3. Zbiory zgromadzone w Czytelni udostępniane są na miejscu bezpłatnie, na podstawie 

okazania karty bibliotecznej. 

4. Z księgozbioru można korzystać samodzielnie na zasadzie wolnego dostępu. 

5. Korzystający zobowiązani są do poszanowania zbiorów. Odpowiedzialność materialną 

za wszelkie powstałe z jego winy zniszczenia i uszkodzenia ponosi rodzic/opiekun 

prawny Studenta PB BUD. 

6. Zauważone braki i uszkodzenia w wykorzystywanych publikacjach należy zgłosić 

bibliotekarzowi.  

7. Korzystający zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom dyżurnego 

bibliotekarza. 

8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów bibliotecznych należy rozliczyć 

się z Biblioteką Politechniki Białostockiej w jeden z następujących sposobów: 

1) odkupić identyczny egzemplarz lub nowsze wydanie książki; 

2) odkupić egzemplarz książki z listy wskazanej przez bibliotekarza; 

3) wpłacić ekwiwalent pieniężny. 

9. Wysokość odszkodowania naliczana jest wg Załącznika nr 1 do REGULAMINU 

KORZYSTANIA Z ZASOBÓW SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO 

POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ. 
10.  W Czytelni Książek obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków i napojów. 

11.  Czytelnia nie ponosi odpowiedzialności za mienie osobiste pozostawione bez opieki. 

12.  Czytelnia  jest objęta monitoringiem.  

13.  W przypadku uruchomienia alarmu na bramce należy niezwłoczne zgłosić się  

do bibliotekarza w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. 

14. Wszelkie uwagi Korzystający mogą wpisywać do książki skarg i wniosków. 

15. Korzystający nie stosujący się do niniejszych przepisów mogą być czasowo,  

a w szczególnie rażących przypadkach na stałe pozbawieni prawa korzystania  

z Biblioteki. 

16. Decyzję w spornych sprawach podejmuje dyrektor Biblioteki PB. 

 



Załącznik nr 4 

do Regulaminu projektu 

„Politechnika Białostocka - Bielski 

Uniwersytet Dziecięcy” 

 

ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK  

Z BIBLIOTEKI MŁODEGO NAUKOWCA  

W CZYTELNI KSIĄŻEK BPB 
PRZEZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

„POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA – BIELSKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY” 

 

1. Studenci Bielskiego Uniwersytetu w obecności nauczyciela/opiekuna grupy (zwani 

dalej Wypożyczającymi) mogą wypożyczać książki z kolekcji Biblioteki Młodego 

Naukowca, w roku akademickim, na który wydano kartę biblioteczną.  

2. Książki można wypożyczać w Czytelni Książek (poziom P1 budynek CNK). 

3. Wypożyczanie książek jest bezpłatne na podstawie okazania karty bibliotecznej. 

4. Jednorazowo można wypożyczyć 1 egzemplarz książki  na okres 30 dni. 

5. Nauczyciel/opiekun grupy zobowiązany jest do parafowania rewersu potwierdzającego 

wypożyczenie wybranego egzemplarza i zawiadomienia o wypożyczonych materiałach 

rodziców/opiekunów prawnych Wypożyczającego. 

6. Wypożyczający zobowiązani są do terminowego zwrotu książki. 

7. Wypożyczający zobowiązani są szanować wypożyczone materiały biblioteczne. 

Wszelkie zauważone uszkodzenia, należy zgłosić pracownikowi Czytelni w momencie 

wypożyczania - w przeciwnym razie odpowiedzialność spoczywa na wypożyczających.  

8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonych książek należy rozliczyć się 

z Biblioteką Politechniki Białostockiej w jeden z następujących sposobów:  

1) odkupić identyczny egzemplarz lub nowsze wydanie książki; 

2) odkupić egzemplarz książki z listy wskazanej przez bibliotekarza; 

3) wpłacić ekwiwalent pieniężny. 

9. Wysokość odszkodowania naliczana jest wg Załącznika nr 1 do   

REGULAMINU KORZYSTANIA Z ZASOBÓW SYSTEMU BIBLIOTECZNO- 

INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ. 

10. Wypożyczone książki należy zwrócić przed zakończeniem roku akademickiego  

w ramach PB BUD. 

11. Wszelkie uwagi Wypożyczający mogą wpisywać do książki skarg i wniosków. 

12. Wypożyczający nie stosujący się do niniejszych przepisów mogą być czasowo,  

a w szczególnie rażących przypadkach na stałe pozbawieni prawa korzystania  

z Biblioteki. 

13. Decyzję w spornych sprawach podejmuje dyrektor Biblioteki PB. 
 


