
REGULAMIN  
WYPOŻYCZALNI DZIAŁU JAWNEGO BIBLIOTEKI  

CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I NFORMATYKI 
 

1. Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać: żołnierze, pracownicy resortu obrony 

narodowej oraz słuchacze kursów Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki 

a także żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej innych jednostek 

i instytucji wojskowych tylko za zgodą Komendanta CSŁiI. 

2. Czytelnicy obowiązani są szanować i chronić przed uszkodzeniem oraz 

zniszczeniem udostępnione książki. W razie zagubienia lub uszkodzenia książki 

czytelnik jest zobowiązany zwrócić identyczną (ten sam autor, tytuł, wydanie), 

pokryć koszty naprawy, dostarczyć inne materiały biblioteczne, których przyjęcie 

jest uzasadnione potrzebami biblioteki lub wpłacić sumę podaną przez 

bibliotekarza. 

3. Wypożyczenia książki czytelnik może dokonać tylko osobiście, a w wyjątkowych 

okolicznościach za pośrednictwem osoby upoważnionej na piśmie, 

po dokładnym i czytelnym wypełnieniu rewersu. 

4. Wszystkie książki wypożycza się na okres 2 miesięcy (żołnierzom zawodowym 

na okres 1 roku) i po upływie tego terminu czytelnik obowiązany jest zwrócić 

książkę bibliotece. Prośby o przedłużenie terminu należy kierować 

do Kierownika Biblioteki przed upływem ww. okresu. Jeżeli po upływie 

2 miesięcy czytelnik nie zwróci posiadanej książki – biblioteka może wysłać 

upomnienie, ostrzeżenie, poinformować bezpośredniego przełożonego 

lub ostatecznie może zamknąć konto.  

5. Czytelnik może mieć na koncie bibliotecznym do 10 książek nie wliczając 

Regulaminów SZ (żołnierze zawodowi do 20). 

6. Jeżeli poszukiwane dzieło jest wypożyczone, czytelnik  może złożyć zamówienie 

i otrzyma żądaną pozycję w pierwszej kolejności. 

7. Czytelnik, który nie znajduje w zbiorach biblioteki poszukiwanego dzieła, może 

w drodze wypożyczeń międzybibliotecznych korzystać z książek sprowadzanych 

z innych bibliotek. 



8. Książki będące własnością innych bibliotek, udostępniane są wyłącznie 

w czytelni. W wyjątkowych przypadkach Kierownik Biblioteki może wydać 

pozwolenie wypożyczenia książki. 

9. Biblioteka zastrzega sobie prawo żądania zwrotu niektórych pozycji przed 

upływem 2 miesięcy (1 roku) w przypadku kiedy dane dzieło jest zamówione 

przez instytucję, pracownika naukowego. 

10. Biblioteka udostępnia swoje zbiory bibliotekom w drodze wypożyczeń 

międzybibliotecznych na ogólnie przyjętych zasadach. 

11. Nie wypożycza się poza teren biblioteki dzieł o szczególnej wartości: 

encyklopedii, albumów oraz pojedynczych egzemplarzy książek fachowo-

wojskowych itp.  

 


