
REGULAMIN BIBLIOTEKI 

I. Korzystanie z wypożyczalni i czytelni. 

1. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne. 

2. Prawo do korzystania z biblioteki mają wszyscy pracownicy Szkoły Europejskiej oraz 

uczniowie wraz z rodzicami. 

3. Czytelnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem – zapisanie się do biblioteki jest 

równoznaczne z zobowiązaniem do przestrzegania wszystkich punktów regulaminu. 

4. Czytelnik jest zobowiązany do powiadomienia biblioteki o zmianie adresu i telefonu. 

5. W bibliotece obowiązuje zachowanie ciszy oraz zakaz picia i jedzenia.  

6. Torby należy pozostawić na przeznaczonych do tego celu półkach, zabierając jedynie 

rzeczy niezbędne do pracy (przybory do pisania, zeszyty...).  

7. Po zakończeniu pracy należy pozostawić po sobie porządek.  

8. Z księgozbioru można wypożyczyć 3 książki na okres 2 tygodni.  

9. Księgozbiór podręczny, czasopisma oraz zbiory multimedialne są udostępniane tylko 

na miejscu.  

10. Książki wypożyczonej na swoje nazwisko nie można przekazywać osobom trzecim. 

11. Każdy czytelnik jest zobowiązany do oddania wszystkich wypożyczonych materiałów 

najpóźniej tydzień przed końcem roku szkolnego.  

12. Czytelnik kończący pracę bądź naukę w szkole zobowiązany jest do niezwłocznego 

zwrotu wszystkich materiałów bibliotecznych. Potwierdzeniem rozliczenia się  

z biblioteką jest podpisana przez bibliotekarza karta obiegowa  (tzw. „obiegówka"). 

II. Poszanowanie zbiorów bibliotecznych  

1. Czytelnik zobowiązany jest do dbania o wszystkie wypożyczone materiały, które są 

własnością szkoły.  

2. Czytelnik powinien zwracać uwagę na stan książek przed wypożyczeniem,  

a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.  

3. Czytelnik zobowiązany jest również do poszanowania całego wyposażenia biblioteki.  

4. Za uszkodzenia powstałe z winy czytelnika mogą być nakładane kary zależne od 

wyrządzonych szkód.  

III. Sankcje regulaminowe  

1. Za przetrzymanie książek ponad ustalony termin będą stosowane następujące kary :  

A. -10 pkt. za każdą książkę (dotyczy wyłącznie uczniów) 

B. obniżenie oceny z zachowania  (dotyczy wyłącznie uczniów)  

C. zablokowanie konta 

D. pozbawienie prawa do korzystania z biblioteki.  

2. W przypadku zagubienia książki czytelnik zobowiązany jest do odkupienia 

identycznego egzemplarza. W razie problemów (niedostępność na rynku księgarskim  

i antykwarycznym), należy uzgodnić tytuł zastępczy. Zagubiona książka stanowi nadal 

własność biblioteki, jej posiadacz nie nabywa do niej praw własności.  

 

Przestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu obowiązuje wszystkich czytelników 

korzystających z biblioteki. Czytelnik niestosujący się do nich może być czasowo lub 

całkowicie pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki.  



 

O BIBLIOGRAFII W SKRÓCIE  

 Bibliografia - to uporządkowany według określonych kryteriów spis dokumentów 

(książek, artykułów i innych). 

 Bibliografia załącznikowa - to spis dokumentów, z których korzystałeś podczas 

przygotowywania prezentacji. Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu 

pracy. Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej. 

W prezentacji maturalnej układamy bibliografię wg wzoru:  

  

1. Literatura podmiotu - to omawiane przez Was utwory literackie, czyli wszystko to, co 

zamierzacie poddać analizie podczas Waszego wystąpienia maturalnego, a także to, co złoży 

się na materiał argumentacyjny dla Waszych własnych sądów. Mogą to być dzieła literackie, 

dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakaty i inne. 

2. Literatura przedmiotu - to wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, publikacje 

z Internetu itp.), które autor prezentacji wyszukał i wykorzystał przy opracowaniem tematu.  

 

Literatury przedmiotu nie interpretujecie, tylko uzasadniacie nią swoje tezy wysnute  

z interpretacji dzieł. 

W obrębie poszczególnych grup także obowiązuje układ alfabetyczny. 

 Opis bibliograficzny - to podstawowe informacje o książce, które pozwalają ją 

zidentyfikować: autor, tytuł, gdzie i kiedy została wydana itp. 

Do pobrania: Zasady sporządzania opisów bibliograficznych (pdf) 

  

 

http://www.szkolaeuropejska.pl/images/content/biblioteka/zpo.pdf

