
Додаток до постанови № 3/2021 директора комунальної публічної бібліотеки ім. Cофії 

Урбановської в Коніні 31 березня 2021 року.  

Положення про користування власністю та послугами 

муніципальної публічної бібліотеки ім. Софії Урбановської в Коніні 

Загальні положення 

§ 1. 

1. Право користування бібліотечними фондами Муніципальної публічної бібліотеки 

імені Cофії Урбановської в Конині (далі – Бібліотека) є стандартним і безкоштовним. 

2. На території Бібліотеки забороняється здійснювати комерційну діяльність та 

самовільно розповсюджувати, наклеювати та залишати листівки та інші рекламні 

матеріали без згоди директора Бібліотеки або його заступника. 

3. Верхній одяг та ручну поклажу залишити в місці, визначеному бібліотекарем. 

4. Працівники бібліотеки не несуть відповідальності за речі, залишені читачами на 

території Бібліотеки в іншому місці, ніж для цього відведене. 

5. Бібліотекар може попросити про залишення Бібліотеки людей: 

а) які поводяться агресивно або без поваги до інших користувачів чи бібліотекарів, 

б) в стані алкогольного чи іншого сп'яніння; 

в) які використовують образливу для оточуючих лексику. 

6. У ситуаціях, що загрожують безпеці та порядку, працівники бібліотеки мають право 

звернутися до відповідних спецслужб. 

Депозит/застава  

§ 2. 

1. Особи, які не перебувають на постійному обліку в м. Коніні та в Конінському повіті, 

зобов’язані внести заставу за кожний запозичений бібліотечний матеріал у розмірі, 

зазначеному в додатку 1 до Правил користування колекціями та послугами міської 

публічної бібліотеки Cофії Урбановської в Коніні (далі – Положення). 

2. На заклад не нараховуються відсотки. 

3. Якщо читач, який вніс депозит, має заборгованість з повернення бібліотечних 

матеріалів або не сплатив плату за їх зберігання, його внески покриваються за рахунок 

депозиту. Якщо застава не покриває всі вимоги Бібліотеки, читач зобов’язаний сплатити 

решту боргу. 



4. Застава та плата за затримання бібліотечних матеріалів сплачуються бібліотекарю 

готівкою при підтвердженні оплати. 

5. Умовою повернення сплаченого читачем депозиту є повернення позичених 

бібліотечних матеріалів у стані, в якому вони були запозичені, сплата всіх належних 

Бібліотеці сум та пред'явлення довідки про сплату застави. 

6. Через рік з моменту звільнення від обслуговування Бібліотеки,  невитребуваний 

депозит залишається у власності Бібліотеки. 

Реєстрація читачів 

§ 3. 

1. Умовою для отримання права користування фондами та послугами Бібліотеки є 

реєстрація в Бібліотеці та отримання бібліотечної картки.  

2. При зарахуванні до Бібліотеки абітурієнт повинен: 

а) показати посвідчення особи з фотографією, 

б) підписати карту зобов'язань (вхід до Бібліотеки), зобов'язуючись дотримуватись 

правил користування Бібліотекою, 

в) ознайомитися з інформаційним положенням щодо обробки персональних даних. 

3. Для неповнолітнього читача порука гаранта підписується батьком або законним 

опікуном, водночас бере на себе відповідальність за зобов'язаннями неповнолітнього 

перед Бібліотекою. 

4. Боржник Бібліотеки не може бути поручителем за неповнолітнього. 

5. Обліковий запис читача діє до кінця календарного року, в якому здійснено 

реєстрацію. Під час першого відвідування бібліотеки в наступному році обліковий запис 

знову активується. 

6. Про кожну зміну місця проживання та персональних даних, читач зобов’язаний 

повідомляти Бібліотеку не пізніше ніж 30 днів з моменту зміни даних. 

7. Читач зобов'язаний пред'являти бібліотечну картку кожного разу, коли він 

користується бібліотечними ресурсами. Бібліотечну картку не можна передавати іншим 

особам. Власник картки несе відповідальність за будь-яке використання картки. 

8. Бібліотечна картка дає вам право: 

а) користуватися колекціями в усіх кабінетах бібліотеки, 

б) на використання комп'ютерних станцій та інших пристроїв, а також Інтернету. 

9. Бібліотека не стягує плату за видачу бібліотечної картки. 

10. Якщо картка зношена внаслідок тривалого використання, читач має право на 

безкоштовну заміну картки. 



11. За видачу дубліката картки, втраченої або пошкодженої читачем, Бібліотека стягує 

плату згідно з додатком 1 Положення. 

12. Читач зобов'язаний негайно повідомити Бібліотеку про втрату картки. Після 

повідомлення Бібліотеки про втрату картки відповідальність за наслідки використання 

картки сторонніми особами бере на себе Бібліотека. 

13. Обліковий запис неактивного читача протягом 5 років вилучається з бази читачів за 

умови повернення запозичених фондів та відсутність зобов'язань перед Бібліотекою. 

14. Записатися в Бібліотеку можна самостійно через реєстраційну форму в каталозі 

колекції SOWA OPAC. Під час першого відвідування Бібліотеки, будь ласка, 

дотримуйтесь § 3, пунктy 2. 

Надання бібліотечних фондів 

§ 4. 

1. Бібліотека надає бібліотечні фонди у таких формах: 

а) запозичення, 

б) оренда на місці, 

в) міжбібліотечний абонемент. 

2. Бібліотека також надає: 

а) електронні покетбуки, 

б) mp3-плеєри - Reader. 

Зовнішнє запозичення 

§ 5. 

1. Читач може взяти 15 книг (томів) одночасно, але не більше 5 з  однієї бібліотеки. 

2. У залі аудіовізуальних колекцій читач може взяти загалом 5 одиниць із наступних 

колекцій одночасно: 

а) розмовні книги (аудіокниги), 

б) компакт-диски, 

в) DVD, 

г) отримати коди ліцензійних електронних ресурсів. 

3. У обгрунтованих випадках керівник бібліотечного закладу може збільшити ліміт 

позикових фондів для читача. 

  



4. Бібліотечні фонди позичаються на період: 

а) 30 днів для книг (томів), «розмовних книг» та аудіокниг, 

б) 10 днів для компакт-дисків і DVD, за винятком нових фільмів, які здаються на 

прокат на 5 днів. 

в) ліцензовані коди електронних ресурсів дійсні протягом 30 днів. 

5. Читач зобов'язаний повернути запозичені збірники у встановлений строк. 

6. Бібліотека стягує плату за перевищення строку повернення фондів згідно з додатком 

1 до Положення. 

7. Бібліотекар має право відмовити читачеві, який не сплатив заборгованість за сплату 

штрафних санкцій та передбачених законом зборів (стосується всіх бібліотек), у 

запозиченні фондів та доступі до всіх бібліотечних послуг до погашення зобов’язань. 

8. Термін повернення запозичених збірників може бути подовжено двічі (пролонгація), 

якщо на них немає попиту з боку інших читачів. Бібліотека може скоротити термін 

повернення колекцій, якщо вони особливо затребувані. 

9. Термін повернення запозичених збірників можна продовжити самостійно (за 

допомогою особистого кабінету читача в Інтернеті) або попросити бібліотекаря зробити 

це особисто: телефоном або електронною поштою, не пізніше дати повернення книги. 

10. Читач може зарезервувати колекції, які зараз знаходяться на полицях, електронною 

поштою. Кількість замовлень, адресованих одній філії або орендній компанії, не може 

перевищувати 5 примірників. 

11. Зарезервовані копії повинні бути зібрані протягом 3 робочих днів - після цієї дати 

бронювання більше не діє. 

12. Читач може замовити запозичені на даний момент збірки електронною поштою. 

Кількість замовлень, надісланих в один бібліотечний заклад, не може перевищувати 5 

примірників. 

13. Після зміни статусу із замовлення на бронювання читач повинен забрати колекції 

протягом 3 робочих днів – після цієї дати замовлення втрачає чинність. 

14. Читач отримує безкоштовне повідомлення про зміну статусу замовлених та 

зарезервованих збірок та дати їх відібрання на   власному онлайн-акаунті, електронною 

поштою або SMS (якщо він вказав адресу електронної пошти чи номер телефону). 

15. Онлайн-акаунт читача містить інформацію про поточні запозичення, замовлення, 

застереження та штрафи, дає можливість замовлення, резервування та пролонгацію 

зборів. 

16. Бібліотека має право надавати до відповідного бюро економічної інформації, що діє 

відповідно до Закону від 09.04.2010 р. про надання економічної інформації та обмін 

економічними даними (Вісник законів від 2019 р., ст. 681 із змінами), інформацію про 



обов'язки читача, що виникли внаслідок несплати штрафних санкцій за несвоєчасне 

повернення колекцій, їх пошкодження, знищення чи втрату, що може призвести до 

внесення даних читача до реєстрів боржників, які ведуть вищезазначені установи. 

Бібліотека також має право пред'являти претензії до суду. 

Оренда на місці 

§ 6. 

1. Читачі бібліотеки можуть користуватися загальною читальною залою та читальною 

залою преси через бібліотекаря або - у разі поточних журналів - самостійно. 

2. Для користування фондами загальної читальної зали та читальної зали преси 

необхідно ввести дані читача до книги  відвідувань читального залу. 

3. У загальному читальному залі та в залі преси усі довідники, журнали та спеціальні 

збірники доступні для користування лише на місці. 

4. Збірки, розміщені на сайті, можуть бути ксерокопійовані відповідно до Закону від 4 

лютого 1994 року про авторське право та суміжні права (Вісник законів від 2019 року, 

пункт 1231 зі змінами), за винятком: 

а) книги та журнали особливої цінності, 

б) стародруки та рукописи, 

в) публікації, видані до 1945 р., 

г) примірники та видання, технічний стан яких не дозволяє копіювати. 

5. У загальному читальному залі та читальному залі преси можна користуватися 

портативним персональним комп’ютером та мультимедійними пристроями в 

беззвучному режимі. 

Міжбібліотечний абонемент 

§ 7. 

1. Читачі бібліотеки мають право оформляти міжбібліотечні замовлення. 

2. Замовлення подаються у письмовій формі на електронну адресу 

druknia@mbp.konin.pl або безпосередньо відповідальній за міжбібліотечний 

абонемент у Загальному читальному залі та Читальній залі преси. 

3. Замовлення має містити ім'я та прізвище читача, контактні дані, бібліографічний опис 

(принаймні назву та автора) шуканої статті. 

4. Для читачів до Бібліотеки привозять колекції, яких немає в бібліотеках міста Коніна.  

5. Імпортовані бібліотечні матеріали надаються тільки на місці в загальному 

читальному залі. 



6. Одночасно можна замовити не більше 5 томів бібліотечних матеріалів. 

7. Строк повернення замовлених бібліотечних матеріалів та можливість його 

можливого продовження визначаються бібліотекою-абонементом. Про продовження 

дати слід повідомити не пізніше ніж за тиждень до закінчення дати повернення. 

8. У разі пошкодження бібліотечного матеріалу читач зобов'язаний передати еквівалент 

бібліотеці, яка запозичила бібліотечний матеріал, у розмірі та формі, встановленими 

Бібліотекою. 

9. Читач, який двічі не скористався замовленими бібліотечними матеріалами, втрачає 

право подавати міжбібліотечні замовлення. 

10. Читач покриває витрати на виготовлення копії фрагмента або частини даного 

бібліотечного матеріалу - з дозволу та згідно з прейскурантом, що діє у бібліотеці, яка 

запозичує матеріали. 

Надання електронних читачів 

§ 8. 

1. Бібліотека надає електронні покетбуки для читання електронних книг на особливих 

умовах, визначених Положенням про надання читачів – додаток 3 до Положення. 

2. Позичити пристрій/покетбук можна лише особисто в залі аудіовізуальних колекцій, 

що в головному приміщенні бібліотеки за адресою вул. Dworcowa/Дворцова, 13. 

3. Послугою бібліотеки можуть скористатися повнолітні, які мають читацьку картку.  

4. Один пристрій можна взяти в борг на 30 днів з можливістю подовження терміну 

повернення двічі ще на 30 днів, якщо це не було замовлено іншим читачем. 

5. Продовження може бути здійснено не пізніше дати повернення за погодженням з 

керівником відділу аудіовізуальних колекцій. 

6. Бібліотека стягує плату за перевищення строку повернення згідно з додатком 1 до 

Положення. 

7. При запозиченні читачів користувач зобов’язаний пред’явити посвідчення особи та 

підписати декларацію – додаток до Положення читачів. 

8. Користувач бібліотеки може зробити замовлення для читача за телефоном або 

електронною поштою. 

9. Замовлений пристрій потрібно забрати протягом 3 днів, інакше після цієї дати 

бібліотека має право позичити його іншому читачу. 

10. Після повернення пристрою бібліотекар перевіряє фізичний стан та комплектність 

позиченого обладнання. 

11. За знищення або пошкодження пристрою користувач виплачує компенсацію згідно 

з додатком 1 до Положення про обмін пристроїв.  



§ 9 

Бібліотека видає читачам пристрої, призначені для експозиції е -книжок, на особливих 

умовах, визначених Положенням про надання пристроїв – додаток 2 до Положення про 

використання комп’ютерного приладдя та Інтернету в Інтернет-читальній залі 

Використання комп’ютерних станцій та Інтернету в Інтернет-читальній залі 

§ 10 

1. Користуватися Інтернет - читальною залою мають право усі бажаючі, які мають дійсну 

читальну картку або документ, що посвідчує особу. 

2. Особа, яка має намір користуватися Інтернет-читальною залою (далі - користувач), 

зобов'язана повідомити чергового бібліотекаря, пред'явити йому бібліотечну картку 

або посвідчення та підтвердити своїм власним підписом, що вона ознайомилася з 

регламентом роботи Інтернет - читальної зали. 

3. Користувач комп’ютера повинен володіти елементарними навичками роботи з 

комп’ютером. 

4. Бібліотекар може надати допомогу у пошуку інформації, а також надати пораду щодо 

користування комп’ютерною технікою. 

5. Користувач має право на одноразовий 1-годинний доступ до робочого місця 

комп'ютера. 

6. У обґрунтованих випадках (написання бакалаврської, магістерської, наукової роботи 

тощо) індивідуальний час користування течнікойю узгоджується з користувачем. Про 

таку потребу слід повідомити бібліотекаря до початку роботи. 

7. В інших випадках можна продовжити годинну сесію, якщо бібліотекар виявить, що 

немає користувачів, які очікують доступу до комп’ютера. Якщо всі комп’ютерні одиниці 

зайняті і користувач хоче скористатися з одиниці знову, йому буде призначено місце 

лише тоді, коли у черзі не має інших людей. 

8. Пріоритет у доступі до комп'ютера надається користувачам, які не користувалися 

комп'ютерною станцією у даний день. 

9. Комп'ютерні станції в Інтернет-читальному залі використовуються насамперед для 

пошуку інформації та матеріалів, необхідних для отримання знань та самоосвіти. 

10. Користувачеві дозволяється: 

а) використовувати власні матеріали, що зберігаються на електронних носіях даних, 

б) зберігати результати своєї роботи на власних електронних носіях даних, якщо це 

відповідає чинному законодавству. 

11. Користувачеві заборонено: 

а) здійснювати діяльність, яка порушує авторські права авторів, 



б) запускати програми для інтернет-чатів і програми для розваги на комп'ютері, 

в) використовувати комп'ютери для перегляду порнографічних і насильницьких веб-

сайтів, які ображають почуття інших (наприклад, расистські веб-сайти), 

г) використовувати комп’ютери з програмним забезпеченням та доступом до 

Інтернету в комерційних цілях. 

12. Користувачеві забороняється: 

а) залишаючи власні файли на диску комп'ютера - залишені файли будуть видалені, 

б) встановлення програмного забезпечення та внесення змін до конфігурації 

програмного забезпечення, встановленого на жорсткому диску комп'ютера. 

13. Бібліотекар може контролювати дії, які виконує користувач за комп’ютером, і, 

зокрема, має право негайно припинити сеанс користувача, якщо вважає, що користувач 

здійснює заборонені дії. 

14. Користувач зобов'язаний закінчити роботу за комп'ютером не пізніше ніж за 10 

хвилин до закриття Бібліотеки. 

15. Користувач несе повну відповідальність за заподіяну ним шкоду або зловживання, 

вчинені під час користування наданими йому корисними програмами, Інтернет-

ресурсами, мультимедійними колекціями та довіреним обладнанням. 

16. Про будь-які пошкодження або порушення в роботі комп’ютера негайно 

повідомляти бібліотекаря. 

Повага та охорона колекцій та обладнання 

§ 11. 

1. Читач зобов'язаний з повагою ставитися до бібліотечних фондів та обладнання, що є 

у власності Бібліотеки. Читач зобов’язаний звернути увагу на стан колекції та 

обладнання перед його позикою. Про помічені пошкодження та дефекти необхідно 

повідомити бібліотекаря. 

2. У разі втрати, пошкодження або знищення бібліотечних фондів та обладнання читач 

зобов'язаний після попередньої консультації з керівником даного бібліотечного 

закладу або уповноваженою особою: 

а) викупити загублену або знищену одиницю о тій самїй назві, 

б) купити одиницю о іншій назві, зазначену бібліотекарем, 

в) сплатити готівковий еквівалент у розмірі поточної ринкової або антикварної ціни 

за втрачену бібліотечну колекцію або того ж видавничого класу, 

г) придбати обладнання (ідентичне пошкодженому чи втраченому) або виплатити 

відповідну компенсацію згідно з додатком 1 до Положення. 



3. Повідомлення про втрату обладнання зупиняє нарахування плати за користання ним, 

але на строк не більше ніж на 14 днів, які призначені для реалізації зобов'язань перед 

бібліотекою. У разі недотримання вищезазначеного строку, плата стягується згідно з 

додатком 1 до Положення. 

Принципи погашення фінансових зобов'язань за рахунок збитків та неустойки 

і вартість нагадування 

§ 12. 

1. Директор Бібліотеки може в окремих випадках погашати фінансові зобов'язання за 

вищезазначеними назвами, якщо це виправдовується особливим життєвим або 

економічним становищем читача або неможливістю стягнення цих сум. 

2. Для погашення фінансових зобов'язань, що перевищують суму 30,00 злотих, 

необхідний письмовий запит від читача про погашення з обґрунтуванням. Рішення з 

цього питання приймає директор бібліотеки. 

З. авідувачі бібліотек уповноважені виконувати, у випадках, визначених пп 1, 

погашення читацьких зобов'язань не перевищує 30,00 зл. Витрати на нагадування, 

надіслані Бібліотекою читачеві, погашенню не підлягають. 

4. Керівник бібліотечного закладу може погашати фінансові зобов'язання з причин, які 

повстали з вини бібліотеки. 

Скарги та клопотання 

§ 13. 

Читачі можуть звертатися зі скаргами та зверненнями до директора або його 

заступника протягом терміну повноважень. 

Обробка персональних даних 

§ 14. 

1. Розпорядником персональних даних є міська публічна бібліотека ім. Cофії 

Урбановської в Коніні (далі: Бібліотека) із місцезнаходженням: Dworcowa/Дворцова 13. 

REGON: 311097510. 

2. У бібліотеці призначено спеціаліста із захисту даних, з яким можна зв’язатися на 

електронну пошту iod@mbp.konin.pl або за телефоном 63 242 85 37 внутрішній 107.  

3. Персональні дані обробляються для таких цілей: 

а) обмін, запозичення та контроль повернення бібліотечних матеріалів, 

б) онлайн-доступ до облікового запису Читача, 



в) розсилання інформації про можливість збору зарезервованих бібліотечних 

матеріалів, 

г) надсилання інформації про дату повернення позичених бібліотечних матеріалів, 

д) надсилання нагадувань про перевищення строку повернення бібліотечних 

матеріалів, 

е) складання статистичних даних відповідно до Закону про державну статистику від 

29 червня 1995 р. (Вісник законів від 2020 р., ст. 443 зі змінами), 

ж) надання можливості використання колекцій інших бібліотек у рамках «позик 

міжбібліотечних», 

з) використання цифрових програвачів аудіокниг CZYTAK/читак, 

к) позичати пристрій для читання електронних книг, 

л) реєстрація відвідування в реєстрі, який веде Інтернет-читальний зал, 

м) пред'явлення будь-яких юридичних позовів чи позовів про стягнення боргів, у 

тому числі уповноваженими відповідно до законодавства суб'єктами, з метою 

проведення слідства та виявлення винуватця події. 

4. Надання необхідних персональних даних є обов'язковим. Вони підтверджуються за 

допомогою посвідчення особи або іншого документа, що посвідчує особу, у зв’язку з 

особливим юридичним обов’язком – охороною національних культурних цінностей 

[Закон від 27 червня 1997 року про бібліотеки (Законовий журнал від 2019 року, ст. 

1479 із змінами)]. 

5. Надання додаткових персональних даних, таких як: адреса електронної пошти, 

номер телефону є добровільним. Вони можуть бути оброблені лише на підставі згоди 

для таких цілей: 

а) доступу читача до своїх облікових записів, 

б) повідомлення про дати повернення бібліотечних матеріалів, 

в) повідомлення про можливість збору замовлених або зарезервованих бібліотечних 

матеріалів, 

г) ведення листування подібного характеру, 

д) контактні особи, пов’язані з орендою цифрових програвачів аудіо-книг або 

пристроїв для читання електронних книг CZYTAK/читак. 

6. Одержувачем персональних даних є: 

а) компанія, відповідальна за програмне забезпечення для Бібліотеки на серверах, 

де зберігаються дані, 

б) компанія, відповідальна за надсилання SMS-повідомлень щодо можливості збору 

книг. 



в) адвокат, що надає послуги зі стягнення боргів Бібліотеці. 

7. Одержувачі не набувають і не мають права приймати власні рішення про обробку 

цих даних, і виконувати лише інструкції Бібліотеки. 

8. Персональні дані будуть зберігатися: 

а) на період перебування читача Бібліотеки, але не більше 5 років з кінця року, в 

якому востаннє було позичено одиницю, а також для осіб, які користуються 

читальною залом через 5 років від дати останнього відвідування, 

б) у разі нарахування штрафних санкцій або інших платежів - до стягнення зборів, 

в) необхідні дані, необхідні для складання статистичних даних, передбачених 

законодавством, будуть зберігатися до набрання чинності відповідними 

законодавчими положеннями, 

г) на період, необхідний для виконання договорів, пов'язаних з орендою цифрових 

програвачів аудіо-книг та пристроїв для читання електронних книг, 

д) доки читач не відкличе згоду на обробку даних. 

9. Персональні дані не будуть передані до третіх країн, тобто за межі Європейської 

економічної зони, або до міжнародних організацій. 

10. Особи, які користуються колекціями та послугами Бібліотеки, мають право доступу 

до своїх даних та виправляти, видаляти, обмежувати обробку, право на заперечення, 

право відкликати згоду в будь-який час без впливу на законність обробки на основі 

згоди до її відкликання. 

11. Особи, які користуються фондами та послугами Бібліотеки, мають право подати 

скаргу до Голови Управління захисту персональних даних, вул. Ставки, 2, 00-193 

Варшава, https://www.uodo.gov.p1/pl/ p/kontakt, телефон ( 22) 531 03 00 - коли вони 

вважають, що обробка їхніх персональних даних порушує положення про охорону 

даних особових (RODO) або інші положення щодо обробки персональних даних. 

12. Обробка персональних даних може бути, у разі надання послуг Бібліотекою, 

автоматизованим процесом, але дані не підлягають профілюванню. 

Заключні положення 

§ 15. 

1. Особи, які користуються фондами та послугами Бібліотеки, зобов'язані ознайомитися 

з положеннями цього Регламенту та їх дотриманням. 

2. Вирішення питань, не передбачених цим Положенням, покладається на директора 

бібліотеки. 

3. Особи, які не дотримуються вимог цього Положення, можуть бути тимчасово, а в 

особливо різких випадках (наприклад: крадіжка, вандалізм) назавжди позбавлені 



права користування фондами та послугами Бібліотеки. Рішення з цього питання 

приймає директор бібліотеки. 

4. У бібліотеці та від її імені діє Товариство друзів комунальної публічної бібліотеки в 

Коніні, організоване як звичайне об’єднання, Положенням якого визначено детальні 

правила роботи. 

5. Положення Товариства друзів міської публічної бібліотеки в місті Коніні доступне на 

сайті у вкладці «Положення» та в кожному бібліотечному закладі. 

6. Це Положення діє з 04.01.2021. 
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