
ВИТЯГ З ПРАВИЛ БІБЛІОТЕКИ КРАКІВ

ПРАВА ТА УМОВИ КОРИСТУВАННЯ

1. Під час запису Читач зобов’язаний:
a) пред’явити посвідчення особи, заповнити формуляр запису, підтвердити підписом правдивість 

даних та ознайомитися з Правилами;
b) за неповнолітнього Читача відповідає та підписує формуляр запису один з батьків або законний 

опікун;
c) іноземці записуються при наявності карти перебування або паспорта.

2. Дозвіл на користування Бібліотекою дає дійсний читацький квиток, який можна отримати 
безкоштовно. 

3. Власник читацького квитка несе повну відповідальність за його використання. 

4. Про втрату читацького квитка слід негайно повідомити Бібліотекаря. За видачу дубліката 
читацького квитка Бібліотека стягує плату згідно з прейскурантом.

ВИДАЧА КНИГ У КОРИСТУВАННЯ

1. З однієї філії можна взяти у користування 5 бібліотечних матеріалів, у тому числі 1 настільну гру. 
Якщо ви користуєтесь послугами кількох філій, ви можете взяти у користування до 15 бібліотечних 
матеріалів, у тому числі 3 настільні ігри.

2. Термін користування бібліотечними матеріалами становить 31 день.

3. Читач має право тричі продовжувати термін користування бібліотечними матеріалами за умови, 
що на них не очікують інші читачі.

4. Продовження має бути здійснено не пізніше дати повернення взятих у користування матеріалів.

5. За несвоєчасне повернення бібліотечних матеріалів Бібліотека стягує штрафи згідно з прейскурантом 
(за кожен день прострочення штраф за книгу, аудіокнигу становить 0,20 злотих, за настільну гру 
або електронну книгу – 5,00 злотих).

6. Читач, який не повернув бібліотечні матеріали або не сплатив штраф за їх прострочення, не має 
права користуватися послугами Бібліотеки у жодній філії, поки зобов’язання перед Бібліотекою 
не будуть погашені. Система також блокує можливість замовлення та бронювання бібліотечних 
матеріалів.

ОПЛАТИ

1. Бібліотека стягує плату за: 
a) несвоєчасне повернення взятих у користування матеріалів; 
b) видачу дубліката читацького квитка; 
c) послуги ксерокопіювання; 
d) комп’ютерні роздруківки;
e) оренду електронної книги (під заставу 250 злотих). 

2. За кожен свій платіж Читач отримує підтвердження оплати. 

3. Якщо Читач відмовляється повертати бібліотечні матеріали чи сплачувати належну плату, 
Бібліотека пред’являє свої вимоги відповідно до законодавства. 

4. Читач, який не погасив своїх зобов’язань перед Бібліотекою, не може користуватися її фондами та 
послугами.

ДБАЙЛИВЕ СТАВЛЕННЯ ДО ФОНДІВ БІБЛІОТЕКИ

1. Читач зобов’язаний дбайливо ставитися до фондів та обладнання, що належать Бібліотеці. 
Бібліотекаря слід повідомити про будь-яке пошкодження бібліотечних фондів та обладнання 
заздалегідь перед їх орендою.



2. Відповідальність за збитки внаслідок втрати, пошкодження або знищення бібліотечних матеріалів 
несе Читач. Відповідальність за неповнолітніх несуть батьки або законні опікуни. 

3. У разі втрати або знищення бібліотечних матеріалів Читач зобов’язаний придбати той самий 
примірник або виплатити компенсацію у розмірі його поточної ринкової ціни, або ж надати інший 
корисний для Бібліотеки примірник, вартістю щонайменше відповідною до ціни втраченого 
екземпляра, протягом 1 місяця з дня повідомлення про цей факт. 

4. Бібліотека залишає за собою право відмовити у користуванні бібліотечними матеріалами, особливо 
настільними іграми, читачам, які 3 рази повернули пошкоджені або неповні бібліотечні матеріали.

ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРІВ, ІНТЕРНЕТУ ТА WI-FI

1. Особі, яка має намір користуватися комп’ютером та Інтернетом або Wi-Fi, використовуючи власне 
обладнання, потрібно пред’явити дійсний читацький квиток, а за його відсутності – документ з 
фотографією. Бібліотекар призначає комп’ютерне місце та надає пароль. 

2. Використання мультимедіа, Інтернету та прикладних програм служить навчальним, інформаційним 
та розважальним цілям. Читачі не можуть використовувати комп’ютерне обладнання для здійснення 
комерційної діяльності.

3. На комп’ютерному місці можуть знаходитися максимум дві людини. Максимальний час 
користування комп’ютером – одна година. За згодою Бібліотекаря, якщо немає інших читачів, час 
може бути продовжено.

4. Працівники Бібліотеки мають право контролювати дії, які виконує Читач на комп’ютері. 

5. Читач, що використовує комп’ютерне обладнання Бібліотеки та доступ до Інтернету, несе 
відповідальність за дії, здійснені щодо цього. Дані, залишені на диску комп’ютера, будуть видалені. 

6. У разі неналежного використання мультимедіа, прикладних програм та Інтернету Читач несе 
фінансову відповідальність за будь-які втрати чи витрати на ремонт. 

7. Читач може використовувати прикладні програми, встановлені на комп’ютерах, та доступ до 
Інтернету через встановлені браузери. 

8. Читач має право використовувати власні портативні накопичувачі для копіювання навчальних та 
інформаційних матеріалів, завантажених з Інтернету. 

9. Результати пошуку та/або роботи можуть бути роздруковані. Плата за роздруківки – згідно з 
прейскурантом.

10. Читачам заборонено: 
a) встановлення програмного забезпечення самостійно або за допомогою іншої особи, оскільки 

лише адміністратор може виконувати пов’язані з цим дії, 
b) видалення та зміну розташування файлів і каталогів на комп’ютерах, 
c) зміну будь-яких системних налаштувань, що стосуються роботи комп’ютера, наприклад, дати, 

часу, розкладки клавіатури, мови, 
d) перезавантаження, вмикання або вимикання комп’ютера без згоди працівника Бібліотеки, 
e) використання Інтернету для надсилання, копіювання та обміну даними, які порушують закон, 

включаючи авторське право та вміст, загальновизнаний як нецензурний або образливий, пошук 
інформації про вміст, який ображає почуття інших,

f) вживання їжі та напоїв на комп’ютерних місцях.

ПРАВИЛА ПОРЯДКУ

1. У Бібліотеці категорично заборонено палити, вживати алкоголь та інші наркотичні речовини, 
вносити велосипеди та тварин, окрім собак-поводирів. 

2. Читачі, які не дотримуються положень цих Правил, порушують загальноприйняті стандарти 
поведінки та не дотримуються основних правил гігієни, можуть бути тимчасово, а в особливих 
випадках і назавжди, позбавлені права користування фондами та послугами Бібліотеки.

3. Скарги та пропозиції слід подавати у письмовій формі до секретаріату Бібліотеки: Площа Яна 
Новака-Єзьоранського, 3 (Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3). 

4. Поточні повідомлення, адресовані читачам, можна знайти на сайті www.biblioteka.krakow.pl та в 
Головній бібліотеці і філіях Бібліотеки Краків.


