Regulamin Biblioteki Muzealnej w Muzeum Archeologiczno-Historycznym
w Głogowie
Zgodnie z ustawą o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997r. ( Dz. U. Nr 85 poz. 539 ) i
Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008
r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych.

I.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW
PRZEPISY OGÓLNE
§1

Biblioteka Muzeum przy Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie w dalszym
ciągu zwana „biblioteką” udostępnia swoje zbiory:
 prezencyjnie - w czytelni
 na zewnątrz – w wypożyczalni
§2
Ze zbiorów biblioteki mają prawo korzystać:

1.Pracownicy Muzeum
2. Pracownicy naukowi, nauczyciele, studenci i uczniowie powinni dołączyć pisemną
rekomendację z uczelni lub szkoły.
3. Osoby indywidualne w uzasadnianych przypadkach za pisemną zgodą Dyrektora Muzeum.
4. Prawo do wypożyczeń wybranych pozycji z księgozbioru mają wyłącznie pracownicy
Muzeum. Pozostali czytelnicy mogą korzystać z zasobów Biblioteki jedynie w Czytelni.
5. W uzasadnionych przypadkach za zgodą dyrektora lub zastępcy Dyrektora wybrane pozycje
księgozbioru mogą zostać wypożyczone pracownikom Muzeum na zewnątrz na ich pisemny
wniosek zatwierdzony przez kierownika działu.
§3
Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne
§4
Osoba korzystająca z biblioteki obowiązana jest szczegółowo zapoznać się z niniejszym
Regulaminem i przestrzegać go.

§5
Na terenie biblioteki nie wolno spożywać posiłków, napojów, palić tytoniu, prowadzić
rozmów telefonicznych
§6
Pracownicy Muzeum mogą wypożyczać do 10 vol. na okres nie dłuższy niż 3 miesiące
§7
Poszczególne działy Muzeum mają prawo do tworzenia własnego księgozbioru podręcznego.
Wszelkie wypożyczenia depozytów miedzy działami odbywają się za pośrednictwem
biblioteki. Za druki depozytowe odpowiada kierownik odpowiedniego działu.
§8
Po otrzymaniu zamówionej pozycji czytelnik powinien niezwłocznie sprawdzić, czy nie
zawiera ona uszkodzeń (podkreśleń, plam, brakujących względnie luźnych kart itp.), a w
przypadku ich stwierdzenia zgłosić o tym pracownikowi wypożyczalni, aby uniknąć
odpowiedzialności. Jeżeli zastrzeżenie nie zostało zgłoszone, wypożyczający przyjmuje na
siebie odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia.
§9
1. Niedopuszczalne jest niszczenie wypożyczonych materiałów przez podkreślanie, notowanie
uwag oraz zaginanie kart.
2. Luźne tablice w teczkach należy przed zwróceniem ułożyć we właściwym porządku
§ 10
W razie uszkodzenia lub zniszczenia dzieła czytelnik zobowiązany jest pokryć straty w
wysokości ustalonej przez bibliotekę odpowiadającej aktualnej wartości rynkowej
§ 11
Należy ściśle przestrzegać terminów zwrotu wypożyczonych książek.
Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonego dzieła, o ile dzieło nie
zostało zamówione przez innego czytelnika. Celem uzyskania prolongaty należy zgłosić się
do wypożyczalni z książkami przed upływem terminu zwrotu.
W wyjątkowych przypadkach, ze względu na poczytność lub wzmożone zapotrzebowanie na
dzieło, biblioteka ustala wcześniejszy termin zwrotu.
Ponadto Dyrekcja Muzeum zastrzega sobie prawo do żądania niezwłocznego zwrócenia
wskazanej pozycji ze względu na szczególną okoliczność

Przepisy dla korzystających z czytelni
§ 12
Ze zbiorów czytelnik korzysta wyłącznie na miejscu
§ 13
Czytelnik ma prawo do uzyskania informacji wstępnych dotyczących: zasobu księgozbioru,
zasad korzystania z niego, zasad korzystania z katalogów i spisów oraz zestawień literatury na
określony temat
§ 14
Czytelnicy zobowiązani są do:
a) pozostawienia w szatni okryć wierzchnich, teczek, parasoli i itp.
b) zapoznania się z Regulaminem czytelni,
c) wpisania się czytelnie do księgi odwiedzin,
d) zgłoszenia dyżurnemu bibliotekarzowi wnoszonych materiałów
e) zachowania ciszy,
§ 15
Zabrania się wynoszenia materiałów stanowiących własność biblioteki poza czytelnię, bez
zgody dyżurnego bibliotekarza.
§ 16
Korzystając ze zbiorów czytelnik zobowiązany jest pozostawienia u dyżurującego
bibliotekarza ważnego dowodu tożsamości.
§ 17
Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych kopiowane mogą być tylko
fragmenty opublikowanych materiałów, nie większe niż jeden arkusz wydawniczy ( około 22
strony )
§ 18
Czytelnik ma prawo do sporządzania fotografii do celów niekomercyjnych dzieła własnym
aparatem fotograficznym bez użycia lampy błyskowej oraz do korzystania z notebooków,
tabletów i itp.
§ 19
Wykorzystując w pracach naukowych archiwalne materiały udostępnione w Bibliotece
Muzealnej czytelnik zobowiązany jest do złożenia pisemnej deklaracji o akcentowaniu w
pracy źródła pozyskania – Zbiory Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie

II. Szczegółowe zadania Biblioteki
§1
1. Niniejszy Regulamin Biblioteki Muzealnej jest wewnętrznym aktem normatywnym w
Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie
2. Regulamin ustala wewnętrzną organizację oraz zadania biblioteki.
§2
Biblioteka Muzeum pełni funkcję biblioteki naukowej oraz ośrodka informacji naukowej, o
zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych.
§3
Pracami Biblioteki Muzeum kieruje i ponosi odpowiedzialność materialną pracownik muzeum
odpowiedzialny za bibliotekę.
§4
Do zadań Biblioteki Muzeum należy:
1. Organizowanie warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej Muzeum poprzez odpowiednie
gromadzenie, opracowanie i udostępnianie literatury naukowej i dydaktycznej oraz działalność
informacyjną, umożliwiającą jak najszersze wykorzystanie księgozbioru biblioteki.
2. Przysposobienie czytelników do umiejętności korzystania ze zbiorów i pomocy naukowych,
niezbędnej do rozwijania samodzielnej pracy naukowej.
3. Współpraca z innymi bibliotekami w zakresie wymiany wydawnictw i źródeł informacji.
4. Promocja i dystrybucja wydawnictw muzealnych .
§5
Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów
1.Biblioteka gromadzi zbiory z zakupu, z darów instytucji i osób prywatnych oraz z
prenumeraty.
2.Polityka gromadzenia zbiorów powinna być zgodna z potrzebami dydaktycznymi,
naukowymi oraz profilem Muzeum
3. Biblioteka dokonuje zakupów za zgodą Dyrektora Muzeum ze środków finansowych
Muzeum następujących wydawnictw:
a) Wydawnictwa
regionalne
z
zakresu
historii,
turystyki,
b) Wydawnictwa z zakresu muzealnictwa, wystawiennictwa i kolekcjonerstwa

geografii,

c) Wydawnictwa z zakresu historii Polski i Powszechnej, wydawnictwa z zakresu historii i
archeologii
d) Leksykony, atlasy, mapy, słowniki, herbarze, informatory, katalogi wystaw,
e) wydawnictwa z zakresu innych dyscyplin naukowych, których nabycie jest uzasadnione
potrzebami muzeum
§6
Konserwacja zbiorów
Biblioteka Muzealna za zgodą Dyrektora Muzeum zleca prace introligatorskie i
konserwatorskie księgozbioru w zależności od przydzielanych środków finansowych.
Szczególnej ochronie podlegają zbiory cenne i pozycje jednoegzemplarzowe.
§7
Zabezpieczenie zbiorów
Biblioteka Muzeum dba o należyte zabezpieczenie zbiorów:
- przed kradzieżą,
- przed destrukcyjnym działaniem:
- czynników atmosferycznych (kurz, pył, wilgoć, temperatura itp.)
§8
Ewidencja i kontrola zbiorów
Prowadzenie szczegółowej ewidencji zbiorów i ubytków w formie księgi inwentarzowej
Inwentaryzacja zbiorów
inwentaryzatora zbiorów

(skontrum)

przeprowadzana

przez

pracownię

głównego

§9
Opracowanie naukowe zbiorów
§ 10
Udostępnianie zbiorów dla potrzeb czytelnictwa i innych działań o charakterze naukowodydaktycznym na przykład wystawienniczym
§ 11
Działalność informacyjna
Biblioteka prowadzi działalność informacyjną. Biblioteka prowadzi katalogi w systemie
bibliotecznym Libra 2000 odzwierciedlające zasoby zbiorów bibliotecznych

III.

Zasady zamawiania materiałów bibliotecznych
§1

Książki lub czasopisma widoczne w katalogu komputerowym można zamawiać drogą elektroniczną lub na blankiecie rewersu dostępnym w Bibliotece. Zamówienie elektroniczne jest
możliwe, gdy książka ma status „dostępna„ Rewers musi być wypisany czytelnie i dokładnie.
Zamawiając czasopisma należy na rewersie podać rok i numer czasopisma.
§2
Limity zamówień
1. Jednorazowo można złożyć najwyżej 10 rewersów.
2. Przyjęcie kolejnych zamówień uwarunkowane jest zwrotem poprzednio zamówionych
pozycji.
§3
Realizacja zamówień
1. Zamówienia elektroniczne oraz odręcznie wypełnione blankiety rewersów realizowane
są w godzinach pracy czytelni.
2. Zamówione książki można odebrać w bibliotece po telefonicznej informacji od
bibliotekarza
Godziny otwarcia Czytelni
Poniedziałek 15.00 - 16.00
Wtorek 15.00 - 16.00
Środa 15.00 - 17.00

