
REGULAMIN BIBLIOTEKI 

II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej 

i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu 
 

Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym 

wszystkim uczniom i pracownikom szkoły. 

Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym do domu (lektury, literaturę 

piękną, popularnonaukową, czasopisma i dokumenty elektroniczne) oraz na miejscu                      

w czytelni wydawnictwa stanowiące księgozbiór podręczny. 

Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na własne nazwisko. 

Korzystać ze zbiorów (wypożyczać, przedłużać oraz oddawać) można wyłącznie z imienną 

kartą biblioteczną. 

Jednorazowo można wypożyczać pięć książek (w tym tylko dwie lektury) na okres dwóch 

tygodni, jedno czasopismo na okres trzech dni oraz podręczniki i dokumenty elektroniczne na 

1 dzień. 

W przypadku uzasadnionym nauczyciel bibliotekarz może poprosić o zwrot książek przed 

upływem ustalonego terminu. 

Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień, 

może przedłużyć okres jej wypożyczenia. 

 

Czytelnia czynna jest w godzinach otwarcia biblioteki: 

poniedziałek-czwartek 7.30-16.00 

piątek 7.30-16.00 lub 7.30-18.00 w dniach zjazdów LOD 

 

Do czytelni uczniowie wchodzą bez okryć wierzchnich. W czytelni obowiązuje wolny dostęp 

do półek. Kopiowanie fragmentów książek jest dozwolone po uprzednim uzgodnieniu                  

z nauczycielem bibliotekarzem. 

 

W bibliotece zachowujemy się cicho i nie spożywamy posiłków oraz napojów. 

Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. Zobowiązany jest odkupić 

zagubioną lub zniszczoną książkę. O ile odkupienie książki nie jest możliwe, powinien 

dostarczyć inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza. 

Wszystkie wypożyczone materiały należy zwrócić do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie 

przed zakończeniem roku szkolnego. 

Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego 

rozliczenia się z biblioteką. 

Nauczyciele bibliotekarze mają prawo stosowania zgodnych z uchwałami Rady 

Pedagogicznej sankcji w stosunku do uczniów nieprzestrzegających postanowień niniejszego 

regulaminu. 
 

W BIBLIOTECE: 

CHĘTNIE CIĘ WIDZIMY ☼ NIE STAWIAMY STOPNI ☼ DO NICZEGO NIE ZMUSZAMY 

 

W BIBLIOTECE MOŻESZ: 

WYBIERAĆ I WYPOŻYCZAĆ KSIĄŻKI ☼ UŚMIECHAĆ SIĘ ☼ CZYTAĆ CZASOPISMA 

☼ MYŚLEĆ ☼ SZUKAĆ INFORMACJI ☼ PYTAĆ ☼ MIEĆ SPOKÓJ 


