Załącznik do zarządzenia nr 1
Komendanta Centrum Szkolenia Policji
z dnia 25 stycznia 2012 r.


REGULAMIN   
CENTRALNEJ  BIBLIOTEKI  POLICYJNEJ


Rozdział 1
Organizacja Centralnej Biblioteki Policyjnej

§ 1.

     Centralna Biblioteka Policyjna, zwana dalej „Biblioteką”, działa na podstawie:  
	 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr  85, poz. 539, z późn. zm.)	Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 10, poz. 668, 
z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 oraz z 2006 r. Nr 220, 
poz. 1600.));
	 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 
 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) 	Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002  r. Nr 153, poz. 1271,        z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170,       Nr 176, poz. 1238 oraz z 2010 r. Nr 141 poz. 233, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1497. )). 
	 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2002 r. 
 w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach podległych Ministrowi    
 Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych 
 w wykonywaniu tej usługi (Dz. U. Nr 154, poz. 1284);

 regulaminu Centrum Szkolenia Policji z dnia 24 listopada 2009 r., zmienionego      
 regulaminem Centrum Szkolenia Policji z dnia 30 czerwca 2010 r. i regulaminem Centrum 
 Szkolenia Policji z dnia 8 sierpnia 2011 r.;

§ 2.

Siedzibą Biblioteki jest Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Biblioteka posiada swoją filię mieszczącą się w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach kynologii policyjnej, zwaną dalej „filią biblioteki”.

§ 3.

     Podstawowym zadaniem Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb biblioteczno-informacyjnych związanych z procesem upowszechniania wiedzy oraz doskonaleniem pracy zawodowej w Policji, a w szczególności zapewnienie:
	 bezpośredniej obsługi biblioteczno-informacyjnej policjantom i pracownikom Centrum  
 Szkolenia Policji;
	 literatury zawodowej słuchaczom Centrum Szkolenia Policji;
	 szerokiego dostępu do wszelkiego rodzaju źródeł informacji innym zainteresowanym  
 osobom z zewnątrz na warunkach zawartych w regulaminie Biblioteki, zwanym dalej   „regulaminem”.


§ 4.

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji określony w odrębnych przepisach wydanych przez Komendanta Centrum Szkolenia Policji.

§ 5.

     Podstawowe zadania Biblioteka realizuje poprzez:
	gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie, przechowywanie i konserwację materiałów  bibliotecznych zarówno bieżących, jak i retrospektywnych, według profilu:

	ochrona bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego,
	działalność i historia służb resortu spraw wewnętrznych,
	kryminalistyka, kryminologia i patologia społeczna,
	prawo,
	medycyna sądowa i psychiatria,
	bibliotekoznawstwo i informacja naukowa;

	prowadzenie działalności informacyjnej;
	szkolenie słuchaczy w zakresie przysposobienia bibliotecznego, informacji naukowej 
i systemów informacyjnych.


§ 6.

Biblioteka świadczy usługi informacyjne, polegające na udzielaniu zainteresowanym  osobom i instytucjom informacji katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych oraz opracowywaniu  tematycznych zestawień bibliograficznych (kwerend).

§ 7.

Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, ośrodkami informacji naukowej oraz instytucjami naukowymi w zakresie:
	udostępniania materiałów bibliotecznych;

wymiany wydawnictw i druków zbędnych;
wymiany informacji;
wymiany doświadczeń i osiągnięć.

§ 8.

Biblioteka realizuje zamówienia komórek organizacyjnych Centrum Szkolenia Policji na czasopisma potrzebne do realizacji zadań służbowych.

§ 9.

Biblioteka udostępnia materiały biblioteczne poprzez wypożyczalnię, czytelnie i filię biblioteczną oraz może stosować inne formy udostępniania materiałów bibliotecznych, uwzględniając szczególne potrzeby obsługiwanego środowiska użytkowników.




§ 10.

     W skład Biblioteki wchodzi: 
	 Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów;
	 Dział Udostępniania Zbiorów;
	 Dział Czasopism;
	 Dział Informacji Naukowej.


§ 11.

1. 	 Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów gromadzi, uzupełnia i opracowuje materiały 
 biblioteczne.
2.	 Do zakresu działania Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów należy 
 w szczególności:
	rozpoznanie potrzeb użytkowników w zakresie zakupu nowych materiałów bibliotecznych;

pozyskiwanie materiałów bibliotecznych poprzez zakup, wymianę oraz otrzymane egzemplarze obowiązkowe z rozdzielnika, zgodnie z przyjętym profilem gromadzenia;
ewidencjonowanie wszystkich rodzajów wpływów i ubytków materiałów bibliotecznych;
	opracowanie formalne i rzeczowe materiałów bibliotecznych;
	współpraca z pozostałymi działami Biblioteki oraz innymi bibliotekami naukowymi 
i policyjnymi w zakresie specjalności działu;
	rejestracja bieżących wydatków na zakup materiałów bibliotecznych (rachunków)     w podręcznej ewidencji;
	prowadzenie katalogu: 
	alfabetycznego,
	tytułowego,

przedmiotowego,
	nowości;

	prowadzenie komputerowej bazy katalogowej;
	prowadzenie sprawozdawczości oraz statystyki dotyczącej realizacji zadań.


§ 12.

1.	 Dział Udostępniania Zbiorów przechowuje, konserwuje oraz udostępnia materiały  
 biblioteczne.
2.	 Do zakresu działania Działu Udostępniania Zbiorów należy w szczególności:
	udostępnianie materiałów bibliotecznych zgodnie z regulaminem;
	prowadzenie czytelni i aktualizowanie księgozbioru podręcznego;

prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
kontrolowanie wypożyczeń materiałów bibliotecznych i egzekwowanie terminowego ich zwrotu;
	udzielanie informacji w zakresie specjalności działu;
przygotowanie materiałów bibliotecznych do okresowego skontrum księgozbioru Biblioteki;
	typowanie materiałów bibliotecznych do selekcji;
	prowadzenie magazynu materiałów bibliotecznych; 
	podejmowanie prac mających na celu zabezpieczenie i konserwację materiałów bibliotecznych;
	współpraca z pozostałymi działami Biblioteki oraz innymi bibliotekami naukowymi 
i policyjnymi w zakresie specjalności działu;
	prowadzenie sprawozdawczości oraz statystyki dotyczącej realizacji zadań.

§ 13.

 Dział Czasopism gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia czasopisma oraz inne   
 wydawnictwa ciągłe.
	 Do zadań Działu Czasopism należy w szczególności:
	pozyskiwanie czasopism oraz innych wydawnictw ciągłych poprzez prenumeratę,  
wymianę oraz otrzymane egzemplarze obowiązkowe z rozdzielnika, zgodnie  
z przyjętym profilem gromadzenia;
	ewidencjonowanie wpływów i ubytków gromadzonych czasopism oraz innych  
wydawnictw ciągłych;

opracowanie gromadzonych czasopism oraz innych wydawnictw ciągłych;
	dystrybucja czasopism dla komórek organizacyjnych Centrum Szkolenia Policji;
	udostępnianie czasopism oraz innych wydawnictw ciągłych, zgodnie z zasadami 
określonymi w regulaminie;
	zapewnienie kompletności prenumerowanych czasopism oraz innych wydawnictw 
ciągłych;
	udzielanie informacji w zakresie specjalności działu;
	przygotowanie czasopism oraz innych wydawnictw ciągłych do oprawy oraz  inicjowanie innych prac zabezpieczających i konserwujących;
	prowadzenie magazynu czasopism oraz innych wydawnictw ciągłych;
	prowadzenie sprawozdawczości oraz statystyki dotyczącej realizacji zadań.

§ 14.
	 Dział Informacji Naukowej prowadzi prace usługowo-informacyjne, bibliograficzne, dokumentacyjne i dydaktyczne.

2.	 Do zadań Działu Informacji Naukowej należy w szczególności:
	udzielanie informacji bibliotecznych i faktograficznych;
	sporządzanie tematycznych zestawień bibliograficznych (kwerend) na zamówienie użytkowników;
	prowadzenie i udostępnianie podręcznego księgozbioru informacyjnego oraz stałe doskonalenie warsztatu pracy informacyjnej;

popularyzacja materiałów bibliotecznych i upowszechnianie  czytelnictwa;
	prowadzenie szkoleń dla słuchaczy w zakresie przysposobienia bibliotecznego;
współpraca z bibliotekami, ośrodkami informacji naukowej oraz instytucjami naukowymi w zakresie specjalności działu;
	prowadzenie sprawozdawczości oraz statystyki dotyczącej realizacji zadań.

§ 15.

1.	 Filia biblioteki prowadzi wypożyczalnię, czytelnię oraz podręczny magazyn materiałów   
 bibliotecznych.
2.	 Do zadań filii biblioteki należy w szczególności:
	udostępnianie posiadanych materiałów bibliotecznych zgodnie z regulaminem;
	ewidencja wypożyczeń oraz egzekwowanie terminowego zwrotu materiałów bibliotecznych;

prowadzenie ewidencji ilościowej wpływów i ubytków materiałów bibliotecznych;
prowadzenia katalogów posiadanych zbiorów; 
	typowanie materiałów bibliotecznych do selekcji;
	udzielanie informacji bibliotecznych i faktograficznych;
	prowadzenie sprawozdawczości oraz statystyki dotyczącej realizacji zadań.		

Rozdział 2
Udostępnianie materiałów bibliotecznych

§ 16.

Udostępnianiem zbiorów w Bibliotece na zasadach określonych w regulaminie zajmują się: Dział Udostępniania Zbiorów, Dział Czasopism, Dział Informacji Naukowej oraz filia biblioteki, zwane dalej „komórkami udostępniania zbiorów”.

§ 17.

Z zasobów, źródeł informacji i usług Biblioteki mają prawo korzystać policjanci 
i pracownicy Policji oraz inne zainteresowane osoby spoza Policji na warunkach określonych 
w regulaminie.

§ 18.

	 Użytkownik może korzystać z materiałów bibliotecznych w komórkach udostępniania 
 zbiorów po dokonaniu rejestracji.
	 W celu dokonania rejestracji użytkownik zobowiązany jest:

	  przedstawić dokument potwierdzający tożsamość; 
	  zapoznać się z regulaminem;
	  podpisać zobowiązanie w sprawie przestrzegania regulaminu; wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 

	 Podstawą rejestracji słuchacza Centrum Szkolenia Policji, poza wymaganiami  
 określonymi w ust. 2, jest sporządzona przez dowódcę lista uczestników szkolenia 
 zawodowego lub kursu.
	 Użytkownikowi zarejestrowanemu w komórce udostępniania zbiorów bibliotekarz zakłada  
 kartę czytelnika, której wzór określa załącznik nr 2 do regulaminu, oraz konto 
 elektroniczne.
	 Użytkownik jest zobowiązany zgłosić w komórce udostępniania zbiorów wszelkie zmiany 
 danych osobowych oraz miejsca pracy, zameldowania i zamieszkania. Obowiązek ten nie 
 dotyczy słuchaczy Centrum Szkolenia Policji.


§ 19.

Całkowite rozliczenie użytkownika następuje po uregulowaniu wszelkich zaległości wobec Biblioteki:
	dla policjantów i pracowników Centrum Szkolenia Policji i Komendy Powiatowej Policji 

      w Legionowie – z chwilą podpisania karty obiegowej;
	dla słuchaczy Centrum Szkolenia Policji – z chwilą podpisania karty obiegowej 
najpóźniej w dniu zakończenia szkolenia zawodowego lub kursu;
	na podstawie decyzji Kierownika Biblioteki w przypadku naruszenia regulaminu.


§ 20.

W przypadkach, gdy użytkownik nie jest w stanie zwrócić wypożyczonych materiałów bibliotecznych, pracownik komórki udostępniania zbiorów Biblioteki wszczyna postępowanie szkodowe. 

§ 21.

Biblioteka udostępnia swoje materiały biblioteczne w formie wypożyczeń:
	 na miejscu w czytelniach (prezencyjnie);
	 zamiejscowych;
	 międzybibliotecznych.


§ 22.

	 Użytkownik zamawiający materiały biblioteczne u dyżurującego bibliotekarza wypełnia rewers w Dziale Udostępniania Zbiorów, którego wzór określa załącznik nr 3                   do regulaminu lub w Dziale Czasopism, którego wzór określa załącznik nr 4                     do regulaminu.
	 Dyżurujący bibliotekarz ma prawo odmówić realizacji rewersów wypełnionych niedokładnie bądź nieczytelnie.
	 Ostatni rewers realizowany jest na 15 minut przed zamknięciem Biblioteki.


§ 23.

Użytkownik może zarezerwować materiały biblioteczne, które zostały już wypożyczone innemu użytkownikowi.

§ 24.

1.	 Nauczyciel policyjny Centrum Szkolenia Policji może jednorazowo wypożyczyć               
 do 10 tytułów na okres 3 miesięcy.
2.	 Policjanci i pracownicy Centrum Szkolenia Policji inni, niż określeni w ust. 1, mogą 
 jednorazowo wypożyczyć do 10 tytułów na okres 1 miesiąca.
3.	 Użytkownik będący słuchaczem szkolenia zawodowego lub kursu Centrum Szkolenia 
 Policji może jednorazowo wypożyczyć do 10 tytułów na okres 3 miesięcy.
4.	 Użytkownik spoza Centrum Szkolenia Policji może jednorazowo wypożyczyć                  
 do 5 tytułów na okres 1 miesiąca.
5.	 Biblioteka może wstrzymać wypożyczenia użytkownikowi, który mimo upomnień nie 
 oddaje wypożyczonych  materiałów bibliotecznych.

§ 25.

Każdy użytkownik jest zobowiązany do terminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

§ 26.

	 W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo wypożyczyć materiały biblioteczne 
 na krótszy okres lub zażądać zwrotu przed upływem terminów określonych                        
 w regulaminie. 
	Bibliotekarz może udzielić prolongaty zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych  dwukrotnie pod warunkiem, że nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innego użytkownika.                   
	Użytkownik może dokonać przedłużenia terminu wypożyczenia telefonicznie, faksem   lub za pomocą poczty elektronicznej.
	W przypadku prolongaty zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych dyżurujący bibliotekarz ponownie rejestruje fakt wypożyczenia na karcie użytkownika.


§ 27.

W udostępnionych materiałach bibliotecznych użytkownikowi zabrania się dokonywania jakichkolwiek czynności mogących prowadzić do ich uszkodzenia,                    a w szczególności:
	dokonywania własnych zapisów;

podkreślania tekstu; 
	wyrywania kartek.


§ 28.

	Użytkownik zobowiązany jest zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi zauważone  

       uszkodzenia udostępnionych mu materiałów bibliotecznych.
	Dyżurujący bibliotekarz odnotowuje fakt, o którym mowa w ust.1, na rewersie.
	Uszkodzenia stwierdzone przez bibliotekarza przy zwrocie materiałów bibliotecznych,      
 a nie zgłoszone uprzednio, obciążają użytkownika.


§ 29.

Za uszkodzenie materiałów bibliotecznych użytkownik ponosi odpowiedzialność 
w wysokości wyrządzonej szkody.

§ 30.

Materiały biblioteczne udostępnia się w celu wykonania kopii zgodnie z przepisami           o prawie autorskim.
Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza, w miejscu przez niego wskazanym. 
	Do kopiowania nie udostępnia się materiałów bibliotecznych wydanych przed 1948 r.


§ 31.

W przypadku niedotrzymania przez użytkownika terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych stosuje się:
	upomnienie telefoniczne;
	wysłanie upomnienia pocztą elektroniczną;
	upomnienie na piśmie doręczone przesyłką poleconą.


§ 32.

Za wypożyczone materiały biblioteczne, które uległy zniszczeniu, zagubieniu lub wskutek innych okoliczności nie zostaną zwrócone do Biblioteki, użytkownik jest zobowiązany do:                                                                              1)  odkupienia takiego samego lub nowszego wydania takiego samego tytułu;		       2) uregulowania należności, po uzgodnieniu z pracownikiem Działu Gromadzenia              
      i Opracowania Zbiorów, która równa się:							    a) dla wydań do 1994 r. - wartości ewidencyjnej materiału bibliotecznego, lecz nie 
          mniej niż 30 zł,									 	    b)  dla wydań od 1995 r. - wartości ewidencyjnej materiału bibliotecznego.	
	Biblioteka może przyjąć jako ekwiwalent zagubionych materiałów bibliotecznych publikacje o podobnym profilu tematycznym i wartości równej lub wyższej zarówno pod względem materialnym, jak i merytorycznym.

§ 33.

	Użytkownik spoza Centrum Szkolenia Policji oraz Komendy Powiatowej Policji 
w Legionowie jest zobowiązany do wpłacenia kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne.
	Kaucję pobierają osoby wyznaczone przez Kierownika Biblioteki.
	Kaucja nie podlega oprocentowaniu, a wpłacający ją użytkownik otrzymuje dowód wpłaty (druk ścisłego zarachowania KP pobierany z komórki organizacyjnej właściwej                 w sprawach finansów).
	Dowód wpłaty podpisuje osoba pobierająca kaucję.
	Kaucja jest zwracana użytkownikowi, który rozliczył się z wypożyczonych materiałów bibliotecznych (druk ścisłego zarachowania KW pobierany z komórki organizacyjnej właściwej w sprawach finansów).
	Kaucję wypłaca się na podstawie dowodu wpłaty użytkownikowi lub osobom przez niego upoważnionym.
	Wysokość kaucji stanowi wartość ewidencyjna książki, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek złotych, lecz nie mniej niż 30 zł.
	Kaucja ulega przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa po upływie 6 miesięcy od daty wysłania upomnienia, o którym mowa w § 31 pkt 3, oraz braku zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
	Zasady ewidencji i rozliczania kaucji pobranych od użytkownika określa załącznik nr 5    do regulaminu.


§ 34.

Przy zwrocie wypożyczonych materiałów bibliotecznych użytkownik otrzymuje wypisany przez siebie odcinek zwrotny rewersu.


Rozdział 3
Wypożyczanie międzybiblioteczne

§ 35.

Biblioteka prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne korespondencyjnie na pisemne zgłoszenie użytkownika lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.



§ 36.

Dla policjantów i pracowników Centrum Szkolenia Policji Biblioteka sprowadza materiały biblioteczne z innych bibliotek krajowych pod warunkiem, że nie posiada ich          w zbiorach własnych.

§ 37.

Zamówienie powinno zawierać dokładny opis bibliograficzny poszukiwanego materiału bibliotecznego, imię i nazwisko, numer telefonu, numer karty bibliotecznej i adres e-mail zamawiającego.

§ 38.

Użytkownik ma obowiązek sprawdzenia, czy poszukiwane materiały biblioteczne  nie są dostępne w innych bibliotekach na terenie Warszawy.

§ 39.

	Z bibliotek krajowych spoza Warszawy sprowadza się wyłącznie materiały biblioteczne, których nie ma w bibliotekach warszawskich. 

Do bibliotek warszawskich Biblioteka wydaje rewersy międzybiblioteczne.

§ 40.

Sprowadzone z innych bibliotek oryginalne dokumenty udostępniane są wyłącznie 
w czytelni Działu Udostępniania Zbiorów Biblioteki.

§ 41.

Ze względu na specyfikę  zbiorów Biblioteka nie udostępnia w formie wypożyczeń międzybibliotecznych następujących materiałów bibliotecznych:
	czasopism i druków ciągłych;
	księgozbioru podręcznego;
	pojedynczych egzemplarzy dzieł naukowych;
	księgozbioru archiwalnego wydanego do 1948 r.


§ 42.

Użytkownik zamawiający materiały biblioteczne sprowadzone za pośrednictwem wypożyczenia międzybibliotecznego zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu tej biblioteki, z której zostały wypożyczone materiały biblioteczne, a w szczególności do terminu ich zwrotu.

§ 43.

Niezrealizowane rewersy jednorazowe odsyła się bibliotece zamawiającej podając przyczynę niewykonania zamówienia, a rewersy okrężne przesyła się do innej biblioteki.  


Rozdział 4
Udostępnianie materiałów bibliotecznych w czytelniach

§ 44.

Biblioteka prowadzi udostępnianie prezencyjne materiałów bibliotecznych na miejscu w czytelniach komórek udostępniania zbiorów.

§ 45.

Prawo do korzystania z czytelni ma każdy użytkownik legitymujący się dokumentem potwierdzającym tożsamość.

§ 46.

	 W czytelniach udostępnia się materiały biblioteczne po:

	dokonaniu wpisu do rejestru odwiedzin w Dziale Udostępniania Zbiorów i Dziale Czasopism oraz zgłoszeniu wniesionych materiałów własnych;
	złożeniu przez użytkownika rewersu na książki wydawane z magazynów, którego wzór określa załącznik nr 3 do regulaminu lub czasopisma retrospektywne, którego wzór określa załącznik nr 4 do regulaminu.

	 Zamówienie na materiały biblioteczne przechowywane w odległych magazynach realizuje 
 się nie później niż następnego dnia po złożeniu rewersu.


§ 47.

	Użytkownik  jest zobowiązany do pozostawienia wierzchniego okrycia, książek, toreb 
o formacie większym niż A5 w wyznaczonym miejscu.

Pracownicy Biblioteki nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w czytelni przez użytkowników.

§ 48.

     Użytkownik korzystający z czytelni jest zobowiązany do:
	wpisania się do rejestru odwiedzin;

pozostawienia u dyżurującego bibliotekarza dokumentu potwierdzającego tożsamość, który zostanie zwrócony po rozliczeniu z udostępnionych materiałów bibliotecznych;
zgłoszenia dyżurującemu bibliotekarzowi wnoszonych materiałów oraz okazania ich przy wyjściu z czytelni;
zgłoszenia dyżurującemu bibliotekarzowi zauważonych uszkodzeń w udostępnionych materiałach bibliotecznych;
	oddania wykorzystanych materiałów bibliotecznych z księgozbioru podręcznego oraz czasopism i innych wydawnictw ciągłych dyżurującemu bibliotekarzowi;
zakończenia pracy 10 minut przed zamknięciem Biblioteki.

§ 49.

     Użytkownikowi korzystającemu z czytelni zabrania się:
	wynoszenia poza obręb czytelni wykorzystywanych materiałów bibliotecznych bez zgody dyżurującego bibliotekarza;

samodzielnego wstawiania na półki wykorzystanych materiałów bibliotecznych;
	zachowania mogącego spowodować uszkodzenie materiałów bibliotecznych oraz zakłócającego spokój w czytelni, w szczególności głośne rozmowy, korzystanie                  z telefonów komórkowych.

§ 50.

Użytkownik czytelni, który zamierza wielokrotnie korzystać z materiałów bibliotecznych spoza księgozbioru podręcznego, może zarezerwować te materiały na dzień następny.

§ 51.

W uzasadnionych przypadkach Kierownik Biblioteki może wyrazić zgodę na wypożyczenie międzybiblioteczne materiałów bibliotecznych udostępnianych w czytelniach.

§ 52.

Użytkownik ma prawo do korzystania w czytelniach z własnego sprzętu komputerowego, w szczególności z laptopa, za wiedzą i zgodą dyżurującego bibliotekarza.

§ 53.

Użytkownik może uzyskać informację biblioteczną, bibliograficzną i faktograficzną 
za pośrednictwem dyżurującego bibliotekarza. 


Rozdział 5
Udostępnianie stanowisk komputerowych

§ 54.

Użytkownik może korzystać z baz danych posiadanych przez Bibliotekę na stanowiskach komputerowych w czytelniach Działu Udostępniania Zbiorów oraz Działu Czasopism.

§ 55.

Stanowiska komputerowe w czytelniach Biblioteki służą do udostępniania zasobów sieci Internet w celu naukowo-dydaktycznym. 

§ 56.

Prawo do korzystania ze sprzętu komputerowego ma każdy zarejestrowany użytkownik Biblioteki.





§ 57.

Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystywania kont i stron internetowych przez użytkowników, a w szczególności za zawartość przesyłanych listów oraz treści zamieszczanych na stronach internetowych.

§ 58.

     Użytkownik korzystający ze sprzętu komputerowego zobowiązany jest do:
	dokonania wpisu do rejestru korzystania ze stanowiska internetowego;

właściwego użytkowania sprzętu komputerowego;
	poinformowania bibliotekarza dyżurującego o wszelkich uszkodzeniach sprzętu i systemu 
w momencie ich zauważenia;
	zachowania ciszy.


§ 59.

     Użytkownik ma prawo:
	korzystać z programów zainstalowanych na komputerze zgodnie z ich przeznaczeniem;

tworzyć, edytować, modyfikować lub kasować zbiory, których jest właścicielem;
przegrywać dane o charakterze dydaktycznym na własne nośniki pamięci zewnętrznej; 
	korzystać z pomocy dyżurującego bibliotekarza w zakresie wyszukiwania informacji 
w sieci Internet.

§ 60.

     Użytkownikowi zabrania się:
	kopiowania oprogramowania będącego na stanowisku internetowym;
	instalowania, uruchamiania lub tworzenia innego oprogramowania niż to, które znajduje się na stanowisku internetowym;
	zmieniania  konfiguracji sprzętowej i programowej;

uszkadzania lub narażania na uszkodzenia stanowiska internetowego;
	wykorzystywania Internetu do popełniania czynów niezgodnych z prawem,                        w szczególności działań naruszających przepisy o prawie autorskim oraz korzystania          ze stron zawierających  treści pornograficzne;
	samowolnego usuwania usterek w urządzeniach stanowiących wyposażenie stanowisk internetowych;
	utrudniania pracy innym użytkownikom.

§ 61.

Przy jednym stanowisku internetowym mogą pracować najwyżej 2 osoby.

§ 62.

Nadzór nad  stanowiskiem internetowym sprawuje dyżurujący bibliotekarz. 

§ 63.

     Dyżurujący bibliotekarz ma prawo:
	ograniczyć możliwości wykonywania niektórych operacji, a w szczególności uruchamiania programów, odczytu/zapisu zbioru danych, nawiązywania połączeń              z innymi systemami, przez użytkownika, jeżeli jest to uzasadnione względami technicznymi lub prawnymi;

kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy stanowisku internetowym pod kątem ich zgodności z regulaminem;
odmówić użytkownikowi dostępu do stanowiska, jeżeli uzna, że użytkownik wykonuje inne czynności niepożądane niewymienione w regulaminie;
	ograniczyć użytkownikowi w uzasadnionych przypadkach czas pracy przy komputerze.

§ 64.

	Naruszenie regulaminu w zakresie udostępniania stanowisk komputerowych skutkować może czasowym lub stałym pozbawieniem możliwości korzystania z zasobów stanowiska internetowego w Bibliotece. 

Za szkody wynikające z naruszenia regulaminu użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną. 


Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 65.

	W sprawach kaucji wpłaconych przed wejściem w życie niniejszego regulaminu, stosuje się odpowiednio § 33 ust. 3–9.

§ 66.

W sprawach dotyczących udostępniania materiałów bibliotecznych, wypożyczeń międzybibliotecznych oraz udostępniania stanowisk komputerowych, które nie zostały określone w regulaminie, decyzje podejmuje Kierownik Biblioteki albo Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji sprawujący bezpośredni nadzór nad Biblioteką – każdy w zakresie swoich kompetencji.

§ 67.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Centrum Szkolenia Policji (www.csp.edu.pl).












