
Regulamin korzystania ze zbiorów udostępnianych na miejscu w Wypożyczalni i Czytelni

Zbiorów Multimedialnych MBP w Radomiu

1. Korzystanie ze zbiorów udostępnianych na miejscu w Wypożyczalni i Czytelni Zbiorów 

Multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu jest bezpłatne.

2. Prezencyjnie udostępniane są wyłącznie następujące zbiory biblioteczne:

• dźwiękowa kolekcja muzyczna (płyty winylowe, płyty kompaktowe i kasety magnetofonowe),

• księgozbiór muzyczny,

• zbiory elektroniczne na płytach CD-Rom (encyklopedie, słowniki, leksykony, itp.)

3. Przed przystąpieniem do korzystania ze zbiorów bibliotecznych, sprzętu audiowizualnego oraz 

stanowiska komputerowego Użytkownik okazuje obsługującemu go bibliotekarzowi kartę 

biblioteczną lub dokument tożsamości.

4. Wybór materiałów bibliotecznych odbywa się za pośrednictwem katalogów. Czytelnik ma wolny 

dostęp do regałów z podręcznym księgozbiorem muzycznym. Książki wybrane przez Czytelnika 

należy przedstawić bibliotekarzowi w celu ich zarejestrowania. Materiały dźwiękowe lub 

elektroniczne podaje i uruchamia bibliotekarz. Po zakończeniu pracy wszystkie udostępnione 

materiały należy oddać do rąk bibliotekarza.

5. Czytelnia wyposażona jest w sprzęt audiowizualny i komputerowy umożliwiający korzystanie ze 

zbiorów na miejscu. Do dyspozycji Użytkowników jest stanowisko do odsłuchu muzyki oraz 

stanowisko komputerowe do korzystania z materiałów elektronicznych przystosowane dla osób 

niepełnosprawnych. Odsłuch przy stanowiskach odbywa się wyłącznie przez słuchawki. 

Indywidualna sesja może trwać 90 minut. Istnieje możliwość jej przedłużenia, o ile nie będzie 

oczekujących osób. Po zakończeniu pracy Użytkownik zdaje stanowisko dyżurującemu 

bibliotekarzowi.

6. Użytkownik korzystający ze stanowiska do odsłuchu muzyki lub komputerowego jest 

odpowiedzialny za wykorzystywany sprzęt i zainstalowane oprogramowanie. Zabronione są 

wszelkie działania powodujące uszkodzenie sprzętu, wprowadzanie jakichkolwiek zmian 

w konfiguracji, łamanie systemu zabezpieczeń.

7. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez Użytkownika przy 

stanowisku do odsłuchu muzyki lub komputerowym. Bibliotekarz może odmówić Użytkownikowi 

dostępu lub zażądać odejścia od stanowiska, jeśli uzna, że jego zachowanie zagraża 

bezpieczeństwu sprzętu.

8. Użytkownik nie stosujący się do powyższych zasad może być pozbawiony prawa do korzystania 

z Czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje jej kierownik. Użytkownikowi przysługuje prawo 

odwołania się od takiej decyzji do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu.
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