
Warszawa, maj 2007

REGULAMIN BIBLIOTEKI PAN MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

PRZEPISY OGÓLNE:

1. Biblioteka Muzeum Ziemi  jest integralną częścią PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. 
Jej głównym celem, podobnie jak Muzeum, jest wspomaganie badań naukowych oraz 
popularyzacji wiedzy z zakresu nauk o Ziemi poprzez udostępnianie swoich zbiorów, 
zarówno pracownikom naukowym Muzeum i innych placówek badawczych, jak i szerokiemu
gronu miłośników tematyki geologicznej.

2. Biblioteka MZ udostępnia swoje zbiory na miejscu, w czytelni, poprzez indywidualne 
wypożyczenia oraz na drodze wypożyczeń międzybibliotecznych.

3. Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych poprzez wypożyczenia na zewnątrz mają 
tylko pracownicy Muzeum Ziemi oraz wybrane biblioteki na drodze wypożyczeń 
międzybibliotecznych. Użytkownicy zewnętrzni korzystają ze zbiorów Biblioteki wyłącznie 
na miejscu, w czytelni.

4. Biblioteka Muzeum Ziemi jest otwarta codziennie w godz. 9.00 –14.30 z wyjątkiem 
poniedziałków.

5. Korzystający ze zbiorów  są zobowiązani do przestrzegania przepisów porządkowych, 
poszanowania udostępnionych im materiałów bibliotecznych, pomieszczeń 
i wyposażenia Biblioteki MZ.

6. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne. Opłaty pobierane są za korzystanie 
z usług kserograficznych, wykonywanych dla użytkowników zewnętrznych, 
wg cennika znajdującego się w Bibliotece i na stronie internetowej Muzeum Ziemi.

7. Każdy pracownik PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, rozwiązujący umowę o pracę ma 
obowiązek uzyskania zaświadczenia o uregulowaniu zobowiązań wobec Biblioteki.

UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU:

8. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do pozostawienia wierzchnich okryć 
i toreb poza czytelnią, w wyznaczonym do tego miejscu.

9 Czytelnicy zewnętrzni pragnący korzystać ze zbiorów Biblioteki MZ zobowiązani 
są do:
   a) przedłożenia pracownikowi Biblioteki dokumentu tożsamości,
   b) przedstawienia do wglądu wnoszonych i wynoszonych materiałów własnych,
   c) wpisania się do zeszytu odwiedzin.

10. Materiały biblioteczne wypożyczane są na podstawie prawidłowo i czytelnie 
wypełnionego rewersu.

11 .Wynoszenie materiałów bibliotecznych poza obręb czytelni bez zgody dyżurującego 
bibliotekarza jest zabronione.



12. Księgozbiór Biblioteki MZ oraz pomieszczenia biblioteczne są niedostępne dla 
użytkowników poza godzinami otwarcia Biblioteki. W wyjątkowych okolicznościach, po 
uzgodnieniu z kierownikiem Biblioteki, pracownicy Muzeum Ziemi mogą uzyskać zgodę na 
korzystanie ze zbiorów Biblioteki w innych, niż wyznaczone godzinach.

WYPOŻYCZENIA

13. Prawo wypożyczania mają:
   a) pracownicy i emeryci MZ, Rada Naukowa, stali współpracownicy Muzeum Ziemi;
   b) inni użytkownicy w ramach wypożyczania międzybibliotecznego.

14. Poza obręb Biblioteki nie wypożycza się:
   a) materiałów zaliczanych do narodowego zasobu bibliotecznego, tj. starych druków,
       atlasów i map wydanych przed rokiem 1918;
   b) materiałów wydanych przed rokiem 1948.

15. Z możliwości kserowania wyłączone są następujące kategorie zbiorów:
   a) materiały zaliczane do narodowego zasobu bibliotecznego;
   b) książki , czasopisma i wydawnictwa kartograficzne wydane przed 1948 r.;
   c) materiały, których forma wydawnicza lub stan zachowania nie pozwala na kserowanie.
 W wyjątkowych przypadkach kierownictwo Biblioteki może wyrazić zgodę na kserowanie, 
fotografowanie i skanowanie powyższych materiałów.

WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE 

16. Materiały udostępniane w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych wypożyczane 
są na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.

17. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowane materiały biblioteczne.

18. W przypadku trwałego uszkodzenia, zniszczenia lub zgubienia materiałów bibliotecznych 
wypożyczający zobowiązany jest do:
   a) naprawy szkód poprzez dostarczenie identycznego egzemplarza w postaci oryginalnej;
   b) przekazania, po uzgodnieniu z Biblioteką, wydania innego (nowszego);
   c) naprawienia szkody w innej formie, ustalonej z kierownikiem Biblioteki.

                                                                             


