REGULAMIN BIBLIOTEKI
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach
1.

Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni
pracownicy szkoły.

2.

Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.

3. Z księgozbioru podręcznego (encyklopedie, słowniki, czasopisma itp.)
czytelnik może korzystać tylko na miejscu (prezencyjnie).

4.

Zbiory fonograficzne mogą wypożyczać tylko nauczyciele. Udostępnianie
uczniom

takich

przypadkach

5.

materiałów

następuje

tylko

w

uzasadnionych

np. przygotowywanie się do konkursu.

Uczeń ma prawo do wypożyczenia na okres roku szkolnego tylu pozycji
ile jest mu potrzebne do realizowania programu z instrumentu głównego,
dodatkowego oraz potrzebne książki do przedmiotów teoretycznych.

6.

Materiały z których uczeń korzysta dodatkowo można wypożyczyć na
okres dwóch tygodni. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może
przełożyć termin zwrotu wypożyczonych pozycji, jeżeli nie ma na nie
zapotrzebowania

ze strony innych czytelników.

7. Uczeń jest zobowiązany do oddania materiałów bibliotecznych w
momencie zaprzestania korzystania z nich.

8.

Wszystkie wypożyczone pozycje muszą być zwrócone do Biblioteki
przed zakończeniem roku szkolnego.

9.

Jeżeli nauczyciel poleci uczniowi opracowanie utworu w czasie wakacji,
Biblioteka może dokonać wypożyczenia nut jednak tylko 1 pozycji.

10.

W momencie ukończenia szkoły lub rezygnacji przez ucznia z dalszej

nauki

w szkole wszystkie wypożyczone materiały muszą

zostać zwrócone do Biblioteki. W obu tych przypadkach uczeń jest

zobowiązany

przedłożyć

w

sekretariacie

szkoły

zaświadczenie

potwierdzające zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

11.

Czytelnik

jest

zobowiązany

do

SZANOWANIA

materiałów

bibliotecznych gdyż mają one służyć kolejnym użytkownikom oraz
stanowią
zgłosić

dobro materialne szkoły. Zauważone uszkodzenia należy
bibliotekarzowi

(np.

brak

stron

lub

ich

uszkodzenie

uniemożliwiające korzystanie z książki / nut, brak głosu solowego).

12.

W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonego egzemplarza

należy odkupić taki sam tytuł, ewentualnie inny wskazany przez
bibliotekarza o wartości odpowiadającej aktualnej cenie książki lub nut.

13.

Bibliotekarz ma prawo odmówić udostępnienia następnych materiałów

bibliotecznych, jeżeli czytelnik nie zwraca w terminie wypożyczonych
pozycji.
14. Bibliotekarz udziela informacji o wydawnictwach, pomaga w doborze
literatury, korzystaniu katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

