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WPROWADZENIE

Raport jest wynikiem analizy dokumentów (regulaminy, statuty itp.) obowiązujących w łódzkich 
bibliotekach publicznych. Stanowi punkt wyjścia dla dalszych działań w ramach Biblioskanu, ukie-
runkowanych na kontrolę obywatelską w bibliotekach publicznych Łodzi, w tym dalszą analizę do-
kumentów oraz badanie jakości usług świadczonych przez biblioteki publiczne Łodzi.

Opracowanie składa się z następujących części:

1. Uwarunkowania funkcjonowania sieci bibliotek publicznych w Łodzi.

2. Analiza zawartości regulaminów.

3. Dostępność.

4. Usługi biblioteczne.

5. Podsumowanie

6. Wnioski końcowe

7. Rekomendacje dla bibliotek.

8. Szablon regulaminu biblioteki publicznej.

9. Załącznik – analiza porównawcza regulaminów.

W opracowaniu wykorzystano powszechnie dostępne dokumenty, zamieszczone na stronach WWW 
bibliotek oraz w Biuletynach Informacji Publicznej (BIP) tych instytucji, a także Urzędu Miasta Łodzi. 
Przeanalizowano je w odniesieniu do nadrzędnych aktów prawnych, w szczególności do Ustawy z dnia 
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27 czerwca 1997 r. o bibliotekach1, Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych2, 
Ustawy z dnia 25 października 19 91 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej3, a także biorąc 
pod uwagę realizację przez biblioteki powierzonych im zadań publicznych. W sprawach niejasnych 
bądź budzących wątpliwości skierowano zapytania do dyrekcji poszczególnych bibliotek.

UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA SIECI BIBLIOTEK 
PUBLICZNYCH W ŁODZI

Miejskie biblioteki publiczne w Łodzi są samorządowymi instytucjami kultury powołanymi 
uchwałami Prezydiów Narodowych Rad Dzielnicowych:

 ▪ Uchwała Nr 27/102/63 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Łódź -Bałuty z dnia 12 wrze-
śnia 1963 r. w sprawie utworzenia oraz nadania statutu organizacyjnego Dzielnicowej Bibliotece 
Publicznej Łódź-Bałuty,

 ▪ Uchwała Nr 12/76/63 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Łódź-Górna z dnia 2 kwiet-
nia 1963 r. w sprawie utworzenia Dzielnicowej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna oraz nadania 
jej statutu organizacyjnego,

 ▪ Uchwała Nr 8/42/63 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Łódź-Polesie z dnia 19 kwiet-
nia 1963 r. w sprawie utworzenia oraz nadania statutu organizacyjnego Dzielnicowej Bibliotece 
Publicznej Łódź-Polesie,

 ▪ Uchwała Nr 8/35/63 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Łódź-Śródmieście z dnia 5 kwiet-
nia 1963 r. w sprawie utworzenia oraz nadania statutu organizacyjnego Dzielnicowej Bibliotece 
Publicznej Łódź-Śródmieście,

 ▪ Uchwała Nr 12/31/63 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Łódź-Widzew z dnia 5 kwiet-
nia 1963 r. w sprawie utworzenia oraz nadania statutu organizacyjnego Dzielnicowej Bibliotece 
Publicznej Łódź-Widzew.

 MBP działają w oparciu o statuty, nadane przez Radę Miejską w Łodzi:

 ▪ MBP Łódź-Bałuty: Uchwała Nr LXI/1300/13, statut nadany 24.04.2013 r.

 ▪ MBP Łódź-Górna: Uchwała Nr LXI/1301/13, statut nadany 24.04.2013 r.

 ▪ MBP Łódź-Polesie: Uchwała Nr LXI/1302/13, statut nadany 24.04.2013 r.

 ▪ MBP Łódź-Śródmieście: Uchwała Nr LXI/1303/13, statut nadany 24.04.2013 r.

 ▪ MBP Łódź-Widzew: Uchwała Nr LXI/1304/13, statut nadany 24.04.2013 r.4

Działalność bibliotek regulują zapisy regulaminów zatwierdzonych przez ich dyrektorów:

1 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Dz.U. [on-line] 1997, nr 85, poz. 539 z późn. zm. [dostęp 
17.07.2015]. Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970850539.
2 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. [on-line] 1994, nr 24, poz. 83 
z późn. zm. [dostęp 17.07.2015]. Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083.
3 Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dz.U. [on-line] 1991, 
nr 114, poz. 493 z późn. zm. [dostęp 17.07.2015]. Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=W-
DU19911140493.
4 Mimo nowego statutu (załącznik na stronie internetowej biblioteki), MBP Łódź-Widzew informuje, że 
działa na podstawie statutu z dn. 11.10.2000 r. (http://mbpwidzew.pl/index.php?site=,45,0,0&lang=pl).
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MBP Łódź-Bałuty

 ▪ Regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Bałuty 
im. Stanisława Czernika oraz podległych jej filiach bibliotecznych

 ▪ Regulamin wypożyczania czytników książek elektronicznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
Łódź-Bałuty im. Stanisława Czernika

 ▪ Regulamin korzystania z Internetu w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Bałuty  
im. Stanisława Czernika

 ▪ Regulamin organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty im. Stanisława Czernika

MBP Łódź-Górna

 ▪ Regulamin korzystania z materiałów i usług (+cennik)5

 ▪ Regulamin udzielania zamówień6

 ▪ Regulamin organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna  
im. Władysława Stanisława Reymonta

MBP Łódź-Polesie

 ▪ Regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Polesie 
oraz podległych jej filiach bibliotecznych

 ▪ Regulamin Punktu Informacji Komputerowej

 ▪ Regulamin wyptożyczania i udostępniania zbioru „Biblioteka Sybiraka” w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej Łódź-Polesie

 ▪ Regulamin korzystania z bezprzewodowego punktu dostępowego do sieci Internet

 ▪ Regulamin kiermaszów książek używanych (wyciąg)

MBP Łódź-Śródmieście

 ▪ Regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-
Śródmieście oraz w podległych filiach bibliotecznych

 ▪ Regulamin korzystania z Internetu w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Śródmieście oraz 
w podległych filiach bibliotecznych

 ▪ Regulamin organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście

MBP Łódź-Widzew

 ▪ Regulamin korzystania ze zbiorów i usług w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Widzew

 ▪ Regulamin korzystania z Internetu w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Widzew

 ▪ Regulamin Punktów Publicznego Dostępu do Internetu (PIAP-ów) w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej Łódź-Widzew

Biblioteki publiczne funkcjonują w oparciu o kilka istotnych aktów prawnych, regulujących 
ich działalność. Należą do nich:

5 Pełna, właściwa nazwa tego dokumentu jest niemożliwa do odczytania ze względu na błędy pojawiające się 
po otwarciu pliku. Podana nazwa pochodzi ze strony BIP biblioteki.
6 Jw.
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 ▪ Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 1997, nr 85, poz. 539 z późn. zm.),

 ▪ Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 
Dz.U. 1991, nr 114, poz. 493 z późn. zm.

 ▪ Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95 z późn. zm.),

 ▪ Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998, nr 91, poz. 578 
z późn. zm.),

 ▪ Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów 
administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. 1998, nr 106, poz. 668 
z późn. zm.),

 ▪ Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 1998, nr 91, poz. 576 
z późn. zm.),

 ▪ Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie 
sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu 
(Dz.U. 2012, poz. 390).

Wszystkie miejskie biblioteki publiczne wpisane są do Rejestru Instytucji Kultury, który jest pro-
wadzony przez Wydział Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi (re-
jestr dostępny jest na stronie internetowej UMŁ). Wszystkie miejskie biblioteki publiczne oraz 
WBP mają osobowość prawną. Każda biblioteka publiczna wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci 
bibliotecznej na mocy art. 27 ust. 2 Ustawy o bibliotekach – ta przynależność jest niezależna od woli 
organizatora czy dyrektora biblioteki tego typu7. Wszystkie MBP pełnią również funkcje bibliotek 
powiatowych na mocy porozumień rady miasta z prezydentem miasta.

Nadzór nad WBP sprawuje Zarząd Województwa Łódzkiego. Nadzór merytoryczny nad miejskimi 
bibliotekami publicznymi w zakresie realizacji zadań określonych w art. 27 ust. 5 Ustawy o bibliote-
kach sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Organizatorem miejskich bibliotek publicznych 
jest miasto Łódź, natomiast WBP – Samorząd Województwa Łódzkiego.

Do głównych zadań bibliotek publicznych należą: zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych 
i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Te 
zapisy ustawowe (Ustawa o bibliotekach, rozdział 5, art.18, ust. 1) powinny być realizowanie w zgodzie 
z art. 4 niniejszej ustawy, która mówi o gromadzeniu, opracowywaniu, przechowywaniu i ochronie 
materiałów bibliotecznych, a także o obsłudze użytkowników. Zadania te są obowiązkowe dla wszyst-
kich rodzajów bibliotek. Dość wyraźnie podkreśla się także wspieranie życia kulturowego mniejszości 
etnicznych, a w przypadku bibliotek wojewódzkich – tworzenie bibliografii regionalnych. Informacje 
o zadaniach biblioteki zawiera statut placówki, zaś sposoby ich realizacji – regulamin.

Jak podaje B. Howorka, opracowanie i ustanowienie regulaminu określającego zasady i warunki korzystania 
z biblioteki to jedno z najważniejszych zadań dyrektora (kierownika) biblioteki8. Zadaniem regulaminu jest 

7 Zob. CIECHORSKI, J. Ustawa o bibliotekach. Komentarz. Warszawa: Wydaw. SBP, 2012, s. 136–139.
8 HOWORKA, B. Ochrona zbiorów bibliotecznych w świetle przepisów. Bibliotekarz 1999, nr 3, s. 6.
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z jednej strony zapewnienie wszystkim czytelnikom dostępu do zbiorów, a z drugiej – otoczenie 
zbiorów odpowiednią ochroną, zwłaszcza w przypadku bibliotek, których zbiory zalicza się do na-
rodowego zasobu bibliotecznego9.

Należy też zauważyć, że wykaz zadań nadobowiązkowych biblioteki, wynikających z art. 4 ust. 2 
Ustawy o bibliotekach, powinien znaleźć się w statucie biblioteki. Zgodnie z art. 11 ust. 3 Ustawy 
o bibliotekach statut określa cele i zadania biblioteki. Jak zauważa B. Howorka, organizator biblio-
teki korzysta ze swobody przy określaniu zadań, jakie ma wykonywać biblioteka, z tym zastrzeże-
niem, że muszą być one (zadania) powiązane z warunkami funkcjonowania biblioteki (zwraca się 
tu uwagę szczególnie na warunki finansowania). J. Ciechorski podkreśla ponadto, że w przypadku 
statutu biblioteki publicznej będzie miało znaczenie odesłanie do zapisów Ustawy o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej10. W przypadku łódzkich bibliotek publicznych jest to realizo-
wane przez zapisy, brzmiące: Biblioteka i jej zbiory [...] służą zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświa-
towych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa. Biblioteka uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy 
i kultury. Obecny jest również zapis, wedle którego biblioteki miejskie działają w szczególności na 
podstawie w/w ustawy dotyczącej działalności kulturalnej.

W przypadku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w statucie znajduje się zapis, według którego 
biblioteka służy rozwojowi kultury. Mówi się także o współdziałaniu z bibliotekami innych sieci, 
a także stowarzyszeniami kulturalnymi, w celu zaspokajania i rozwoju potrzeb czytelniczych, 
oświatowych i kulturalnych społeczeństwa. WBP także działa na podstawie Ustawy o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej.

ANALIZA ZAWARTOŚCI REGULAMINÓW

Przeprowadzono analizę regulaminów bibliotek publicznych pod kątem wypełniania powierzo-
nych im zadań publicznych. W badaniu zwrócono szczególną uwagę na zapisy dotyczące zakresu 
działalności biblioteki z punktu widzenia użytkownika – możliwości i sposób zapisu do biblioteki, 
w tym dla osób spoza Łodzi (konieczność posiadania miejsca zamieszkania bądź zameldowania na 
terenie miasta), wypożyczania materiałów bibliotecznych (książek, czasopism, zbiorów audiowizu-
alnych), okresu wypożyczenia, korzystania z Internetu itp. Z drugiej strony zwrócono uwagę na ro-
dzaj i wysokość opłat ustanowionych przez bibliotekę za wykonywanie konkretnych usług (ksero, 
skanowanie, drukowanie, korzystanie z Internetu, opłaty dodatkowe – za kartę biblioteczną czy za 
przetrzymanie materiałów bibliotecznych). W tym kontekście odniesiono się do zapisów nadrzęd-
nych aktów prawnych. Wyniki powyższych analiz zawarto w tabelach porównawczych, stanowią-
cych załącznik do raportu. Tabele zawierają informacje o podstawowych zapisach regulaminowych, 
obowiązujących we wszystkich bibliotekach publicznych Łodzi. W tabelach znalazły się również 

9 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu 
bibliotecznego. Dz.U. [on-line] 2012, poz. 797 [dostęp 17.07.2015]. Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/Deta-
ilsServlet?id=WDU20120000797.
10 CIECHORSKI, J. dz. cyt., s. 49.
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uwagi do konkretnych zapisów; dane ułożono według kategorii.

DOSTĘPNOŚĆ

Analizując tę stronę funkcjonowania bibliotek, wzięto pod uwagę wiele aspektów związanych z do-
stępnością bibliotek dla użytkowników.

1. Zgodnie z Ustawą o bibliotekach, placówki publiczne są ogólnodostępne dla wszystkich miesz-
kańców – Prawo do korzystania z bibliotek ma charakter powszechny11. Z pewnymi wyjątkami, o któ-
rych będzie mowa w dalszej części opracowania, usługi bibliotek są bezpłatne12. W przypadku 
łódzkich bibliotek publicznych warunek ten pozostaje spełniony. Każda z placówek miejskich 
w swoim podstawowym regulaminie zawarła taką informację. Wyjątkiem jest Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna (WBP), która w regulaminie korzystania ze zbiorów umieściła następujący 
zapis: korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne, z wyjątkiem opłat pobieranych za niektóre usługi13. Jedną 
z nich jest wydanie karty bibliotecznej, która kosztuje 8 zł (duplikat 14 zł14) – karta umożliwia 
korzystanie ze zbiorów15. Osoba nieposiadająca karty może skorzystać jedynie z jednorazowej 
karty wstępu, wydawanej tylko raz danej osobie (upoważnia do korzystania tylko na miejscu, 
w czytelni). Przy deklaracji ponownego skorzystania ze zbiorów czytelnik musi wykupić kartę 
biblioteczną, która jest warunkiem zapewnienia użytkownikowi dostępu do zasobów biblioteki. 
De facto zatem korzystanie z WBP jest płatne, co stoi w sprzeczności z zapisami wspomnianej 
wyżej Ustawy o bibliotekach. Zwraca na to uwagę także R. Golat, który zastanawiał się w swoim 
artykule, czy w związku z przyjmowaniem nowych czytelników biblioteka może pobierać od nich opłaty 
wpisowe [a tym właśnie jest owa opłata za kartę biblioteczną – przyp. aut.], od których uzależnione 
jest korzystanie ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów16. Konkluduje, iż pobieranie tego typu opłat 
jest bezpodstawne. Opłaty wpisowe czy też opłaty za kartę biblioteczną nie zostały ujęte w art. 
14 ust. 2 Ustawy o bibliotekach. Nie ma również znaczenia, czy zapis obowiązkowego uiszcza-
nia opłat wpisowych znajdzie się w regulaminie bibliotecznym, ponieważ ten nie może stać 
w sprzeczności z przepisami Ustawy o bibliotekach, a więc aktem wobec niego nadrzędnym

2. Innym aspektem powszechności dostępu do bibliotek publicznych jest brak warunku posia-
dania zameldowania/zamieszkania w mieście, w którym znajduje się biblioteka. Jak zauważa 
J. Ciechorski, powszechność prawa do korzystania z bibliotek jest jednym z elementów składowych [...] 
wolności korzystania z dóbr kultury17, gwarantowanym obywatelom przez Konstytucję RP. Według 
Ciechorskiego niedopuszczalne jest wprowadzenie [...] ograniczeń pod ustawowymi aktami prawnymi 
(np. rozporządzeniami), aktami prawa miejscowego (np. uchwałami jednostek samorządu terytorialnego), 

11 Ustawa o bibliotekach, dz. cyt. Rozdział 1, art. 3, p. 2.
12 Tamże. Rozdział 3, art. 14, p. 1.
13 Regulamin korzystania ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi 
[on-line], [dostęp 26.01.2016]. Dostępny w: http://www.wbp.lodz.pl/index.php/regulamin.html, § 1, p. 5.
14 Wg K. Kuźmińskiej z uwagi na zamknięty katalog usług, za które dopuszczalne jest pobieranie opłat [...] niedo-
puszczalne jest zamieszczenie w regulaminie bibliotecznym postanowień o pobieraniu opłat od czytelników za wydanie 
duplikatu legitymacji bibliotecznej. Por. CIECHORSKI, J. dz. cyt., s. 72.
15 Regulamin korzystania ze zbiorów Wojewódzkiej… dz. cyt., § 1, p. 5., § 2, p. 1.
16 GOLAT, R. Bezpodstawność opłat wpisowych w bibliotece. Bibliotekarz 2009, nr 5, s. 34.
17 CIECHORSKI, J. dz. cyt., s. 15.
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a w szczególności aktami prawa wewnętrznego (np. regulaminami)18. Czytamy również: W szcze-
gólności niedopuszczalne jest ograniczanie dostępności z powodu np. braku obywatelstwa polskiego czy 
zameldowania na terenie jednostki samorządu terytorialnego19 [podkreślenie aut.]. Tymczasem w re-
gulaminie Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie znajduje się zapis, według którego jed-
nym z warunków zapisu do biblioteki jest posiadanie stałego miejsca zamieszkania lub pobytu 
w Łodzi, co wyklucza pewne grupy użytkowników, np. studentów uczących się w Łodzi, pocho-
dzących z innych miast. W przypadku MBP Łódź-Widzew osoby spoza Łodzi, chcące skorzy-
stać ze zbiorów, muszą wpłacić jednorazową, zwrotną kaucję w wysokości 50 zł. Najsurowsze 
przepisy pod tym względem ma jednak WBP, w której regulaminie jest zapis wymieniający 
kategorie osób, które mogą wypożyczać książki w trybie na 14 lub 30 dni. Są nimi miesz-
kańcy Łodzi i województwa łódzkiego, a także pozostałe osoby (w tym również cudzoziemcy), 
które studiują w szkołach wyższych (lub pomaturalnych) zlokalizowanych w województwie 
łódzkim i posiadają aktualną legitymację studencką. Taki zapis z kolei wyklucza osoby cza-
sowo przebywające w Łodzi (np. turystów) bądź dojeżdżające do niej do pracy z innych miast. 
Przy MBP Łódź-Polesie działa „Biblioteka Sybiraka”. Jest to zbiór dokumentów wydzielony 
w Dziale Udostępniania. Z jednej strony podana jest informacja, że można z niego korzystać na 
zasadach zawartych w regulaminie korzystania ze zbiorów bibliotecznych (który stanowi za-
łącznik do umowy ze Związkiem Sybiraków Oddział w Łodzi), a z drugiej znajdują się pewne 
obostrzenia. Osoby zameldowane (na stałe) na terenie Łodzi mogą wypożyczać materiały na 
miesiąc, pozostałe zaś mogą korzystać na miejscu, w czytelni (§ 5 Regulaminu wypożyczania 
i udostępniania zbioru „Biblioteka Sybiraka”).

3. Warto także zwrócić uwagę na poziom dostępności regulaminów, znajdujących się na stro-
nach internetowych bibliotek. W większości przypadków dokumenty te, istotne przecież 
z punktu widzenia użytkownika, są łatwo dostępne i dobrze oznaczone. MBP Górna i Polesie 
umieściły regulaminy w BIP, jednak system ten jest dobrze widoczny i łatwo dostępny z po-
ziomu górnego lub lewego menu. Podobnie wygląda sytuacja w bibliotekach widzewskich, gdzie 
BIP dodatkowo osadzono bezpośrednio na stronie biblioteki, co z pewnością jest dużym ułatwie-
niem dla czytelników. BIP biblioteki śródmiejskiej jest równie łatwo dostępny; oprócz regulami-
nów zawarto tu także Kodeks Etyki Bibliotekarza i Pracownika Informacji. Jedynie WBP zamie-
ściła swój regulamin bezpośrednio na stronie internetowej. Udostępniła go w dwóch formach 
– jako hiperlinki prowadzące użytkownika do konkretnego rozdziału, a także jako scalony doku-
ment, możliwy do ściągnięcia w całości, w formacie .pdf.

4. Za przetrzymanie materiałów bibliotecznych (ich nieterminowy zwrot) biblioteki pobierają opłaty 
(liczone za każdą dobę). Ich wysokość znajduje się w regulaminie każdej placówki i wynosi odpowiednio:

 ▪ MBP Łódź-Bałuty – 0,10 zł za wolumin książki, 0,05 zł za czasopismo,

 ▪ MBP Łódź-Górna – 0,20 zł za wolumin książki lub czasopisma nieoprawionego,

 ▪ MBP Łódź-Polesie – 0,20 zł za wolumin książki lub czasopisma20,

 ▪ MBP Łódź-Śródmieście – 0,10 zł za wolumin książki lub czasopisma,

18 Tamże.
19 Tamże, s. 71.
20 Do 30.06.2015 r. było to 1,00 zł. Zmiana ta jest bardzo pozytywna dla czytelników biblioteki. Autorzy 
projektu mają nadzieję, że przyczynili się w pewien sposób do poprawy sytuacji.
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 ▪ MBP Łódź-Widzew – 0,20 zł za wolumin książki lub czasopisma, 1 zł za audiobooka i inne doku-
menty elektroniczne,

 ▪ WBP – 0,20 zł za wolumin książki wypożyczonej na 14 lub 30 dni, 0,50 zł za wolumin książki wy-
pożyczonej w Dziale Zbiorów Audiowizualnych, 2,50 zł za każdy audiobook lub film na płycie DVD.

5. Warto zwrócić uwagę zapis regulaminowy związany zarówno z powszechnością dostępu do usług 
bibliotecznych, jak również wypełnianiem przez biblioteki swych głównych zadań, szczególnie w za-
kresie udostępniania zbiorów.

W regulaminie wypożyczeń MBP Łódź-Bałuty znajduje się zapis: Jeśli osoba ubiegająca się o prawo 
korzystania ze zbiorów biblioteki nie spełnia warunków przewidzianych w niniejszym rozdziale [Rozdział III. 
Prawo korzystania z biblioteki – przyp. aut.], kierownik biblioteki podejmuje decyzję o odmowie prawa do 
korzystania ze zbiorów21. Podobny zapis występuje w regulaminie MBP Łódź-Górna, z tą jednak róż-
nicą, że w uzasadnionych przypadkach dyrektor/kierownik biblioteki może odstąpić od warunku 
związanego z meldunkiem22. Zapis w regulaminie bibliotek bałuckich wydaje się dość restrykcyjny 
– niespełnienie warunku skutkuje odmową zapisu, nie ma tu miejsca na jakiekolwiek ustępstwa. 
Władze biblioteki motywują jego istnienie potrzebą ochrony zbiorów przed osobami nieuczciwymi, 
które odmawiają podania danych niezbędnych do zapisu do biblioteki. Jego sens jest zatem podobny 
(w zamierzeniu osób tworzących regulamin) jak w dokumencie MBP Łódź-Górna.

USŁUGI BIBLIOTECZNE

1. Udostępnianie zbiorów

Łódzkie biblioteki publiczne zapewniają mieszkańcom dostęp do swoich zbiorów w podobnych godzi-
nach. Biblioteki miejskie czynne są zazwyczaj pięć dni w tygodniu do godziny 19.00 (filie dziecięce do 
godz. 18.00), oprócz tego z reguły jeden dzień w tygodniu placówki otwarte są krócej (do godz. 16.00), 
natomiast zamknięte są w weekendy (wyjątki: MBP Łódź-Górna, Dział Udostępniania Zbiorów, otwarty 
w soboty w godz. 9.00–16.00; MBP Łódź-Polesie, Filia nr 15 – zamknięta w poniedziałki, czynna w so-
boty w godz. 11.00–16.00, także w okresie wakacyjnym; Filia nr 16 – Biblioteka Katolicka przy jednej 
z parafii – zamknięta w poniedziałki, czynna w soboty w godz. 9.00–16.00; MBP Łódź-Widzew, Filia 
nr 11 – czynna w soboty w godz. 9.00–14.00). Również biblioteka wojewódzka umożliwia korzystanie 
z niektórych swoich agend w soboty (do godz. 15.00 czynne są: punkt obsługi czytelników wraz z wy-
pożyczalnią, czytelnie – główna, naukowa, prawniczo-ekonomiczna i dokumentów elektronicznych, 
a także Cafe „Fraszka”). Należy zaznaczyć, że godziny otwarcia bibliotek nie są zamieszczone w żadnym 
z regulaminów, widnieją jedynie na stronach internetowych poszczególnych placówek.

21 Regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Bałuty im. Stanisława 
Czernika oraz podległych jej filiach bibliotecznych [on-line], [dostęp 26.01.2016]. Dostępny w: http://b.mbpb.lodz.
pl/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=35, rozdział 3, § 7; podobny zapis znajdował 
się w regulaminie MBP Łódź-Polesie, jednak został usunięty w jego uaktualnionej wersji, obowiązującej od 1 
lipca 2015 r.
22 Od 1 marca 2015 r. wydawane są nowe dowody osobiste, które nie zawierają niektórych informacji np. ad-
resu zameldowania. Dla bibliotek oznacza to problem z weryfikacją danych – nie każdy użytkownik będzie 
posiadał prawo jazdy czy paszport, potwierdzające adres.
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Materiały biblioteczne wypożyczane są z reguły na miesiąc (30 dni). Do wyjątków należą:

 ▪ lektury szkolne w dzielnicach Górna, Bałuty, Widzew – 14 dni,

 ▪ starsze numery gazet i czasopism w MBP Łódź-Górna – 7 dni,

 ▪ niektóre książki w WBP – 14 dni lub wypożyczane krótkoterminowo, tzw. wypożyczenia na noc 
lub na weekend.

W regulaminach łódzkich bibliotek zawarto kilka nieprzyjaznych dla czytelnika obostrzeń. 
W przypadku dzielnic Górna i Bałuty na życzenie bibliotekarza czytelnik powinien okazać wy-
pożyczone zbiory w chwili przedłużania terminu zwrotu (prolongaty). Należy tu też wspomnieć 
o pewnym ograniczeniu dla nowych użytkowników, wprowadzonym w MBP Łódź-Górna, którzy 
za pierwszym razem mogą wypożyczyć jedynie 2 woluminy. Przy kolejnej wizycie liczba ta jest 
zwiększana do 4 woluminów. W tej samej bibliotece bibliotekarz może ograniczyć liczbę wypoży-
czanych woluminów osobom nieposiadającym stałego miejsca pobytu na terenie Łodzi oraz będą-
cym czytelnikami krócej niż 12 miesięcy23. Brak jednak uzasadnienia dla tego typu działań.

Łączny okres wypożyczenia materiałów bibliotecznych (uwzględniający prolongaty) w MBP Łódź-
Polesie wynosi 3 miesiące, w pozostałych bibliotekach miejskich – 6 miesięcy. Maksymalny okres wy-
pożyczenia w WBP zależy od rodzaju materiałów – termin zwrotu książek wypożyczanych na 30 dni 
można przedłużać do 3 miesięcy, tych wypożyczanych na 14 dni – dwukrotnie o kolejne dwa tygodnie.

MBP Łódź-Górna i Łódź-Śródmieście wprowadziły do swoich regulaminów zapis, według którego 
łączna liczba książek wypożyczonych we wszystkich filiach nie może przekroczyć 10.

Jedynie MBP Łódź-Polesie w swoim nowym regulaminie wprost zezwala na korzystanie z księgo-
zbioru podręcznego osobom nieposiadającym konta bibliotecznego.

2. Korzystanie z Internetu

Dzięki udziałowi bibliotek w programie Akademia Orange wiele z nich otrzymało dotacje finan-
sowe, które zostały przeznaczone na opłacenie abonamentu za Internet. W ten sposób wszyscy 
użytkownicy danej placówki mogli z niego korzystać bezpłatnie do końca 2014 r.

MBP Łódź-Widzew zamieściła już na początku stycznia 2015 r. na swojej stronie nowy regulamin wypo-
życzeń, uwzględniając w nim zmiany dotyczące korzystania z Internetu w 2015 r. oraz podając cennik. 
W większości bibliotek miejskich Polesia Internet był i nadal jest płatny (za wyjątkiem Wi-Fi; z dotacji 
Akademii Orange w okresie styczeń-lipiec 2015 korzystały: Dział Udostępniania oraz filie nr 1, 2, 3, 10, 
15, 17). W MBP-Śródmieście Internet jest bezpłatny w dwunastu z piętnastu lokalizacji, to jest: w Dziale 

23 Warto przeprowadzić analizę, której wyniki określą, w jakim stopniu skuteczność odzyskiwania zbiorów 
od czytelników, którzy je przetrzymują uzależniona jest od miejsca zamieszkania czy stażu czytelniczego. 
Nie można wykluczyć, że czynniki te nie mają związku z łamaniem regulaminu. Jeśli kroki podejmowane 
przez bibliotekę w celu odzyskania zbiorów są nieefektywne, może warto je zmienić, tak aby użytkownikom 
łatwiej było dotrzymać terminu zwrotu.
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Informacyjno-Bibliograficznym oraz filiach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 i 14 (korzystały one z dotacji w ra-
mach Akademii Orange do końca lipca 2015 r.) W pozostałych trzech filiach, jak tłumaczy dyrekcja bi-
blioteki, nie ma możliwości udostępnienia komputera użytkownikom biblioteki (za wyjątkiem filii nr 12, 
mieszczącej się w szpitalu im. N. Barlickiego, pozostałe dwie placówki znajdują się w tym samym budynku, 
co inna filia – czytelnicy mogą bez problemu skorzystać z umiejscowionego tam komputera). Regulamin 
MBP Łódź-Górna informuje, że korzystanie ze sprzętu komputerowego i Internetu jest bezpłatne, zaś 
w MBP Łódź-Bałuty w większości bibliotek Internet jest bezpłatny. W bibliotece wojewódzkiej korzysta-
nie z Internetu jest bezpłatne (z ograniczeniem do dwóch godzin dla jednego czytelnika). Należy tu zwró-
cić uwagę na kilka kontrowersyjnych zjawisk – w MBP Łódź-Górna korzystanie z poczty elektronicznej 
wymaga zgody kierownika działu lub filii bibliotecznej, brak jednak informacji z jakiego powodu. W bi-
bliotekach bałuckich natomiast prawo do korzystania z Internetu mają tylko zarejestrowani czytelnicy. 
Wydaje się, że jest to w sprzeczności z zapisem Ustawy o bibliotekach: Biblioteki publiczne służą zaspokajaniu 
potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz w upowszechnianiu wiedzy i kultury24. 
Ograniczenie dostępu do Internetu do wybranej grupy osób (czytelnicy) wydaje się być nieuzasadnione 
w świetle powyższego przepisu. Należy tu jednak zwrócić uwagę na stanowisko władz biblioteki w tej spra-
wie. Czytelnicy korzystający z Internetu są każdorazowo rejestrowani, co zdaniem dyrekcji zmniejsza 
prawdopodobieństwo użycia bibliotecznego komputera w celach niezgodnych z prawem. Zdaniem auto-
rów raportu warto jednak pamiętać, że większość osób korzystających z Internetu nie ma złych zamiarów, 
ma natomiast prawo do niezapisywania się do biblioteki i jednocześnie do korzystania z jej usług.

3. Usługi reprograficzne

Ceny za usługi reprograficzne są różne w analizowanych bibliotekach. Wydruk jednej strony, w za-
leżności od warunków technicznych (czarno-biały czy kolorowy, tekst czy grafika) waha się od 0,20 
zł do 5 zł; ksero jednej strony (rozróżniane na podobnych zasadach) – od 0,20 zł do 1 zł. Skanery 
są w bibliotekach na Bałutach, Górnej, Widzewie oraz WBP. Ceny wahają się w zależności od tego, 
czy jest to opłata za stronę (1,10 zł – 1,20 zł), czy też za cały dokument (1zł – 2 zł). Warto zwrócić 
uwagę na fakt, że koszty usługi nie powinny być wyższe niż te rzeczywiste, poniesione przez usłu-
godawcę i związane z wytworzeniem kopii25.

4. Pozostałe usługi

Część bibliotek oferuje również inne usługi, wykonywane odpłatnie. Są to:

 ▪ MBP Łódź-Bałuty – usługi informacyjne26, bibliograficzne, wypożyczenia międzybiblioteczne, 
wypożyczanie zbiorów specjalnych (nasuwa się tu pytanie, czym są te zbiory, że taką odpłatność usta-
lono), udostępnianie sprzętu komputerowego do korzystania z programów innych niż biblioteczne;

24 Ustawa o bibliotekach, dz. cyt. Rozdział 5, art. 18, p. 1.
25 Zob. Biblioteka Narodowa ukarana za ceny ksero [on-line], [dostęp 26.01.2016]. Dostępne w: 
http://wiadomosci.wp.pl/kat,8311,title,Biblioteka-Narodowa-ukarana-za-cenyksero,wid,8589688,wia-
domosc.html?ticaid=1165e4#czytajdalej.
26 Jest to sprzeczne z Ustawą o bibliotekach, według której prowadzenie działalności informacyjnej należy do 
podstawowych działań biblioteki (Rozdział 1, art. 4, p. 1), ale też należy zwrócić uwagę, że regulamin biblio-
teki nie definiuje, czym dokładnie są usługi informacyjne. Wg dyrekcji biblioteki należy przez to rozumieć 
m.in. koszty wydruków (ale te z kolei są już ujęte w cenniku usług).
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 ▪ MBP Łódź-Polesie – zestawienia bibliograficzne (różne opłaty w zależności od tego, 
czy zestawienie jest sporządzane na podstawie baz własnych, innych baz bibliograficz-
nych czy baz internetowych)27;

 ▪ MBP Łódź-Widzew – korzystanie z programów użytkowych, multimediów, zestawienia bibliogra-
ficznie (łącznie z kupnem płyty i ich zgraniem na nią) oraz faks;

 ▪ WBP – wypożyczenia międzybiblioteczne, wybrane usługi informacyjne, jeśli wiążą się 
z wykorzystaniem drukarek, lekcje biblioteczne i zajęcia z bibliografii prowadzone dla 
młodzieży szkolnej.

Warto również wspomnieć o interesującym sposobie realizacji dwóch założeń Ustawy o bibliotekach 
– dogodnego dostępu do materiałów bibliotecznych oraz obsługi specjalnych grup użytkowników. 
W regulaminie MBP Łódź-Widzew znajduje się taki zapis: Osobom starszym, chorym i niepełnospraw-
nym, mieszkającym w bliskiej okolicy działu, oddziału lub filii bibliotecznej, zbiory biblioteczne mogą być 
dostarczane bezpłatnie do domu przez bibliotekarza28.

PODSUMOWANIE

W podsumowaniu analizy dokumentów obowiązujących w bibliotekach skupiono się również na 
wskazaniu zapisów w regulaminach, które powinny zostać zmodyfikowane.

Wszystkie biblioteki publiczne, których regulaminy przeanalizowano, powołują się w nich na kilka ak-
tów prawnych, na których podstawie działają. Podstawowym dokumentem jest Ustawa o bibliotekach, któ-
rej zapisy obowiązują wszystkie placówki w kraju i odwołują się do poszczególnych typów bibliotek.

W przypadku bibliotek publicznych najistotniejsze są zapisy dotyczące powszechnego dostępu 
do zbiorów i usług, nieograniczone właściwie żadnymi warunkami. Kilka łódzkich bibliotek 
mimo to wciąż ma w swoich regulaminach zapis ograniczający dostępność dla osób spoza Łodzi 
bądź niezwiązanych z miastem (np. poprzez szkołę/uczelnię). Takie obostrzenia nie tylko są nie-
zgodne z nadrzędnym aktem prawnym, jakim jest wspomniana wyżej ustawa, ale również wpły-
wają negatywnie na wizerunek biblioteki w środowisku lokalnym, hamują proces rozpowszech-
niania wiedzy i kultury czy promocję czytelnictwa, zmniejszając przez to znacząco grono od-
biorców. Łódź, jako trzecie co do liczby mieszkańców miasto i silny ośrodek akademicki, jest 
w stanie zaoferować swoje walory – w tym także kulturalne – nie tylko mieszkańcom, ale także 
turystom, studentom, osobom dojeżdżającym do pracy w Łodzi czy przejezdnym. Osoba nie-
zameldowana w Łodzi czy też nieposiadająca łódzkiego adresu zamieszkania (nawet tymczaso-
wego) nie może być pozbawiona możliwości korzystania z biblioteki. Taki zapis nie powinien 
istnieć w regulaminach bibliotek publicznych.

27 Od 1 lipca 2015 r. – bezpłatne; nowy regulamin wprowadza także opłatę za wypożyczanie materiałów 
audiowizualnych.
28 Nowy regulamin korzystania ze zbiorów i usług w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Widzew [on-line], [dostęp 
26.01.2016]. Dostępny w: http://mbpwidzew.pl/data/NOWYregulaminwypoz.pdf, § 16, p. 1 regulaminu.
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Warto tu wspomnieć o pewnym paradoksie. MBP Polesie i Widzew powołują się na prowadzenie 
swojej działalności m.in. w oparciu o Ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 
Jednocześnie każda z tych placówek wymaga, by jej użytkownicy posiadali stałe miejsce zamieszka-
nia lub pobytu w Łodzi. Wydaje się, że jest to w sprzeczności z upowszechnianiem kultury, której 
jednym z przejawów jest udostępnianie dzieł literackich29.

Innym aktem prawnym, często wymienianym w regulaminach bibliotek (MBP Górna, Widzew, 
Śródmieście), jest Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jej zapisy mają szczególne zna-
czenie w przypadku powielania dokumentów znajdujących się w bibliotece, zwłaszcza kserokopii. 
MBP Łódź-Górna w swoim regulaminie szczegółowo informuje, że korzystanie z baz danych, zbiorów 
multimedialnych, zasobów sieci Internet oraz wszelkich usług informacyjnych, bibliograficznych i reprogra-
ficznych przy zastosowaniu sprzętu komputerowego nie może odbywać się z naruszeniem przepisów Ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych30. Natomiast w regulaminie WBP znajdujemy między in-
nymi zapis, wedle którego biblioteka nie wykonuje odbitek kserograficznych publikacji chronio-
nych prawem autorskim31.

Sęk w tym, że każdy wytwór ludzki mający znamiona oryginalności, a więc będący w myśl ustawy 
dziełem, chroniony jest zapisami tego aktu prawnego. Brak jest w regulaminach zapisu o dozwo-
lonym użytku osobistym – zdecydowanie powinien on zostać zaakcentowany, by nie wprowadzać 
użytkowników w błąd. Niepokojący jest również zapis w regulaminie MBP Łódź-Widzew, wedle 
którego czytelnik wprawdzie ma prawo do wykonywania kserokopii publikacji (zgodnie z posza-
nowaniem prawa, a także na użytek prywatny), ale jedynie na terenie biblioteki. Wydaje się, że jest 
to raczej niedomówienie, sugeruje jednak, że wypożyczonej książki czytelnik nie może skopiować 
w komercyjnym punkcie kserograficznym ani na domowym sprzęcie reprograficznym, co natural-
nie nie jest prawdą. Takie zapisy z pewnością powinny zostać uściślone.

Jako placówki, których zbiory stanowią dobro narodowe, biblioteki powinny zapewnić do nich 
swobodny i nieograniczony dostęp. Nie oznacza to oczywiście braku dbałości o zbiory i troski 
o nie, jednak istnienie pewnych zapisów nie ma ani logicznego, ani praktycznego uzasadnienia. 
Udostępnianie zbiorów jest równie ważne co ich ochrona i przechowywanie.

29 Dyrekcja MBP Łódź-Widzew podkreśla, że z bibliotek korzystać może każdy pod warunkiem pozostawie-
nia kaucji w wysokości 50 zł (taka informacja znajduje się już w niniejszym raporcie, w Rozdz. III. Dostępność, 
p. 2). Podaje się argument, że w poprzednich latach trudno było odzyskać książki od turystów czy studentów 
spoza Łodzi.
30 Regulamin korzystania z materiałów i usług [MBP Łódź-Górna] [on-line], [dostęp 26.01.2016]. Dostępny w: 
http://bip.mbpg.lodz.pl/article.php?id=617, § 37.
31 Regulamin korzystania ze zbiorów Wojewódzkiej…, dz. cyt. § 1, p. 5., § 16, p. 5a.
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WNIOSKI KOŃCOWE

1. Podstawowe dokumenty, związane z działalnością bibliotek (tj. statuty i regulaminy) są ogól-
nie dostępne – zostały zamieszczone na stronach internetowych wszystkich bibliotek publicz-
nych lub w Biuletynach Informacji Publicznej.

2. Statuty i regulaminy są aktualizowane w miarę potrzeb, natomiast wszystkie biblioteki 
miejskie działają w oparciu o uchwały nadane w 1963 r. przez Prezydia Dzielnicowych Rad 
Narodowych Łodzi.

3. Zarówno zakres tematyczny, jak i liczebność regulaminów, obowiązujących w poszczególnych 
MBP i WBP, jest bardzo zróżnicowana.

4. Zapisy w statutach i regulaminach (poza nielicznymi wyjątkami) są zgodne z przepisami, za-
wartymi w dokumentach nadrzędnych.

5. Wojewódzka Biblioteka Publiczna, jako jedyna z sześciu analizowanych instytucji, pobiera opłatę za 
wydanie karty bibliotecznej, co jest w sprzeczności z zapisem rozdz. 3 art. 14 poz. 1 Ustawy o bibliotekach.

6. W regulaminach niektórych bibliotek znajdują się zapisy utrudniające lub uniemożli-
wiające korzystanie ze zbiorów. Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie za-
wiera informację, że jednym z warunków zapisu do biblioteki jest posiadanie stałego miejsca 
zamieszkania lub pobytu w Łodzi. Regulamin MBP Łódź-Widzew nakłada na osoby spoza 
Łodzi, chcące skorzystać ze zbiorów, wpłatę jednorazowej, zwrotnej kaucji w wysokości 50  zł. 
Surowe przepisy pod tym względem ma również WBP, w której regulaminie wymienia się 
kategorie osób, które mogą wypożyczać książki. Są nimi wyłącznie mieszkańcy Łodzi i wo-
jewództwa łódzkiego, a także pozostałe osoby (w tym również cudzoziemcy), które studiują 
w szkołach wyższych (lub pomaturalnych) zlokalizowanych w województwie łódzkim i posia-
dają aktualną legitymację studencką.

7. Zasady korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych są różne. Obowiązują niejedna-
kowe okresy i limity wypożyczeń, możliwości prolongowania. Różne są także zakresy usług 
bezpłatnych oraz wysokości opłat za te, które na mocy Ustawy o bibliotekach nie są bezpłatne. 
Niejednakowe są też taryfy opłat za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych.

Analiza dokumentów była pierwszym etapem projektu Biblioskan. Na tej podstawie zdecydo-
wano o wyłączeniu z jego zakresu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Okazało się bowiem, że 
jej działalność znacząco różni się od MBP – biblioteki te mają innego organizatora, zadania, za-
kresy działań. Nadzór merytoryczny WBP sprawuje raczej nad tzw. bibliotekami regionu (spoza 
Łodzi). Współpraca WBP z pięcioma MBP polega jedynie na scalaniu danych statystycznych na 
potrzeby Biblioteki Narodowej i GUS oraz okazjonalnym udziale pracowników MBP w organi-
zowanych przez WBP szkoleniach. Prawdopodobieństwo, że wypracowane w ramach projektu 
rekomendacje dla łódzkich bibliotek zostałyby wdrożone w WBP jest w związku z powyższym 
niewielkie. Uznano zatem, że bardziej uzasadniona będzie koncentracja na działalności pięciu 
MBP, których zakres działań jest bardzo zbliżony oraz prowadzenie wytężonego lobbingu na 
rzecz wprowadzenia zmian w instytucjach podległych Urzędowi Miasta Łodzi. Zamieszczone po-
niżej rekomendacje dotyczą zatem wyłącznie pięciu MBP. Jedyną rekomendacją odnoszącą się 
do regulaminu WBP jest usunięcie zapisu o opłacie za kartę biblioteczną, gdyż stoi on w sprzecz-
ności z obowiązującym prawem.
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W wyniku analizy statutów i regulaminów łódzkich bibliotek publicznych, sformułowano reko-
mendacje, odnoszące się do zmian, których wprowadzenie ułatwiłoby czytelnikom korzysta-
nie z tych instytucji. Celem jest przede wszystkim ujednolicenie zapisów, szczególnie istotnych 
z punktu widzenia użytkownika.

REKOMENDACJE DLA BIBLIOTEK

1. Ujednolicenie najważniejszych dla czytelników zapisów regulaminów, tj:

 ◊ limitów wypożyczeń,

 ◊ okresów wypożyczeń,

 ◊ zasad prolongaty,

 ◊ wysokości opłat za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych.

2. Usunięcie zapisów o konieczności posiadania meldunku lub udokumentowania pobytu na 
terenie Łodzi i/lub wpłacenia kaucji za wypożyczane materiały. Wszelkie zapisy ograniczające 
dostęp do zbiorów są niezgodne z gwarantowanym w Ustawie o bibliotekach prawem do powszech-
nego dostępu do zasobów kultury.

3. Wprowadzenie do regulaminów zapisu o dozwolonym użytku osobistym – zdecydowanie po-
winien on zostać zaakcentowany, by nie wprowadzać użytkowników w błąd. Niektóre z obec-
nych zapisów mogą sugerować, że czytelnik nie ma prawa kopiować materiałów bibliotecznych. 
Wraz z wprowadzaniem tych zmian warto też rozważyć przeszkolenie bibliotekarzy w zakresie 
prawa autorskiego.

4. Włączenie regulacji związanych z realizacją zadań wymagających bardziej szczegółowych 
przepisów (tj. korzystanie z Internetu, sprzętu komputerowego, czytników książek elektronicz-
nych itp.) do zasadniczego regulaminu. Nie ma konieczności ich wyodrębniania i mnożenia do-
kumentów, z którymi powinien zapoznać się czytelnik.

5. Możliwie szerokie ujednolicenie godzin otwarcia wszystkich MBP i ich filii.

6. Ujednolicenie opłat pobieranych za nieterminowy zwrot książek i usługi świadczone przez 
biblioteki, zwłaszcza za powielanie materiałów.

Najwygodniejszym rozwiązaniem dla łódzkich użytkowników byłoby wprowadzenie wspólnego 
regulaminu dla pięciu miejskich bibliotek publicznych. Ponieważ jednak funkcjonują one jako od-
rębne instytucje, muszą mieć własne dokumenty. Z tego powodu rekomenduje się ujednolicenie 
regulaminów w zaproponowanym wyżej zakresie, zachowując odrębne rozwiązania dla procedur, 
wynikających na przykład z ograniczeń lub możliwości oprogramowania bibliotecznego lub szer-
szego zakresu świadczonych usług.
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SZABLON REGULAMINU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Szablon regulaminu biblioteki publicznej został opracowany na podstawie obowiązujących regu-
laminów, uzupełniony o dodatkowe zapisy i skorygowany pod kątem zgodności z obowiązującymi 
biblioteki aktami prawnymi. Jednym z głównych celów projektu jest ujednolicenie zasad korzysta-
nia ze wszystkich bibliotek, stąd rekomendacja w kierunku zastosowania wspólnego szablonu dla 
wszystkich miejskich bibliotek publicznych Łodzi (z dodatkowymi zapisami, uwzględniającymi 
specyfikę zbiorów, dodatkowe kolekcje itp.).

W Z Ó R  R E G U L A M I N U  B I B L I O T E K I  P U B L I C Z N E J

Rozdział I 
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin niniejszy określa warunki i zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych i usług 
oddziałów, działów i filii Miejskiej Biblioteki Publicznej .........…, zwanej dalej Biblioteką (wykaz 
oddziałów, działów i filii znajduje się w załączniku 1).
2. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, a jego znajomość należy po-
świadczyć własnoręcznym podpisem na deklaracji czytelniczej.

§ 2

1. Regulamin niniejszy został ustalony na podstawie:

a. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Dz.U. 1997, nr 85, poz. 539 z późn. zm.,
b. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kul-
turalnej. Dz.U. 2012, poz. 406 z późn. zm.,
c. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. 2015, poz. 2135 
z późn zm.,
d. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 1994, 
nr 24, poz. 83 z późn. zm.,
e. Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Dz.U. 2012, poz. 591 z późn. zm.,
f. Statutu MBP ......... z dnia .........

Rozdział II 
Zbiory biblioteki

§ 3
1. Biblioteka gromadzi i udostępnia następujące zbiory biblioteczne:

a. wydawnictwa zwarte (książki),
b. wydawnictwa ciągłe (gazety, czasopisma),
c. dokumenty multimedialne (audiowizualne, dźwiękowe, elektroniczne),
d. …

2. Wszystkie zbiory biblioteczne stanowią własność Biblioteki.
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Rozdział III 
Usługi biblioteczne

§ 4

1. Biblioteka świadczy usługi w zakresie bezpłatnego wypożyczania zbiorów oraz odpłatnego 
ich powielania, a także, w miarę możliwości, umożliwia dostęp do sprzętu komputerowego 
(opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem).
2. Użytkownik ma prawo (w granicach określonych przez prawo autorskie) do powielania mate-
riałów bibliotecznych.
3. Zgodę na sporządzenie poza Biblioteką kopii publikacji udostępnianej wyłącznie na miejscu 
wyraża każdorazowo bibliotekarz.
4. Użytkownik może (w granicach określonych przez prawo autorskie) wykonywać zdjęcia pu-
blikacji przy użyciu własnego aparatu fotograficznego bądź urządzeń mobilnych (użycie flesza 
jest każdorazowo konsultowane z bibliotekarzem, który ocenia stopień zachowania zbiorów bi-
bliotecznych). Czynność ta nie może zakłócać pracy innym Użytkownikom Biblioteki.
5. Biblioteka może także świadczyć inne usługi nieprzewidziane regulaminem.

Rozdział IV 
Prawo do korzystania z Biblioteki

§ 5

1. Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych posiadają osoby, które:
a. są pełnoletnie,
b. wypełniły kartę zapisu, tzw. deklarację,
c. zobowiązały się do przestrzegania niniejszego Regulaminu,
d. otrzymały kartę biblioteczną.

2. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze zbiorów i usług bibliotecznych za pisemną zgodą 
rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażoną przy składaniu deklaracji (opiekun prawny powinien 
spełnić warunki wymienione w punkcie 1 tego paragrafu niniejszego Regulaminu).

§ 6

1. Przy zapisie Użytkownik jest zobowiązany:
a. okazać aktualny dokument tożsamości,
b. zapoznać się z Regulaminem oraz wypełnić i podpisać deklarację.

2. Złożenie podpisu jest równoznaczne z:
a. zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego Regulaminu,
b. wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę w ramach 
uprawnień wynikających z Ustawy o bibliotekach, przepisów Ustawy o statystyce bibliotecznej 
i Ustawy o ochronie danych osobowych,
c. przyjęciem odpowiedzialności za stan i terminowy zwrot wypożyczonych 
zbiorów bibliotecznych.

3. Po dokonaniu zapisu Użytkownik otrzymuje bezpłatnie kartę biblioteczną, która upo-
ważnia do korzystania ze zbiorów we wszystkich oddziałach, działach i filiach Miejskiej 
Biblioteki Publicznej .........
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§ 7

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Dyrektor Biblioteki.

2. Dane osobowe Użytkowników są wykorzystywane do celu ochrony udostępnianych i wypoży-
czanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz prowadzenia statystyki bibliotecznej.

3. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich modyfikacji.

4. Pracowników Biblioteki obowiązuje zakaz udzielania osobom trzecim informacji o stanie 
konta czytelniczego i o danych osobowych Użytkowników.

Rozdział V 
Prawa i obowiązki Użytkowników

§ 9

1. Osoby, które nabyły uprawnienia do korzystania z oddziałów, działów, filii Biblioteki mają prawo do:
a. wypożyczania zbiorów bibliotecznych na warunkach określonych w Regulaminie,
b. samodzielnego wyszukiwania książek do wypożyczenia,
c. korzystania na miejscu z księgozbioru,
d. korzystania z pomocy i porad bibliotekarza przy doborze zbiorów,
e. zgłaszania kierownikowi oddziału, działu lub filii uwag dotyczących sposobu funkcjo-
nowania podległej mu placówki.

§ 10

1. Użytkownicy mają obowiązek:
a. przestrzegać zasad korzystania ze zbiorów i usług określonych niniejszym Regulaminem,
b. dbać o powierzone zbiory, w szczególności chronić je przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi, zabrudzeniami czy zagubieniem, zaniechać podkreśleń tekstu w książkach, robienia 
notatek na marginesach itp.,
c. chronić kartę biblioteczną i nie udostępniać jej osobom trzecim, niezwłocznie powiado-
mić Bibliotekę o jej utracie,
d. informować o zmianach dotyczących swoich danych osobowych,
e. okazać na żądanie bibliotekarza dokument tożsamości w celu sprawdzenia da-
nych Użytkownika,
f. podporządkować się prośbom pracowników Biblioteki oraz odnosić się do nich z należy-
tym szacunkiem,
g. zachować ciszę i czystość w pomieszczeniach.

§ 11

1. We wszystkich oddziałach, działach i filiach Biblioteki obowiązuje bezwzględny zakaz pale-
nia tytoniu, w tym tzw. e-papierosów, picia alkoholu, spożywania posiłków oraz zażywania środ-
ków odurzających.
2. Użytkownik będący pod wpływem alkoholu lub środków odurzających ma zakaz 
wstępu do Biblioteki.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu, osoby przebywające na te-
renie Biblioteki powinny bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez pra-
cowników placówki.
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Rozdział VI 
Zasady udostępniania zbiorów

§ 12

1. Użytkownik może wypożyczyć poza lokal biblioteczny jednorazowo:

a. do ......... woluminów książek,

b. do ......... numerów gazet i czasopism (za wyjątkiem numerów bieżących),

c. do .........egzemplarzy multimediów,

d. .........

2. Wypożyczeń może dokonać tylko właściciel karty bibliotecznej lub osoba upoważniona.

3. Uprawnień wynikających z posiadania karty nie można odstępować. Upoważnienie dla innej 
osoby może być wystawione tylko w wyjątkowych przypadkach (np. choroby, niepełnosprawno-
ści, w innych przypadkach losowych), w formie pisemnej.

4. Na wniosek Użytkownika umotywowany stanem zdrowia lub potrzebami naukowymi liczba 
wypożyczanych zbiorów na zewnątrz może zostać zwiększona, nie więcej jednak niż o .........wo-
luminy książek i ......... egzemplarzy pozostałych zbiorów. Każdorazowo decyzję taką podejmuje 
kierownik oddziału, działu lub filii.

§ 13

1. Terminy zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych są następujące:

a. dla książek znajdujących się w kanonie lektur szkolnych – do ......... dni od daty wypożyczenia,

b. dla zbiorów multimedialnych, w tym książki mówionej – do ......... dni od daty wypożyczenia,

c. dla archiwalnych numerów gazet i czasopism – do ......... dni od daty wypożyczenia,

d. .........

2. Bibliotekarz może ustalić krótszy lub – na umotywowany wniosek Użytkownika – dłuższy termin 
wypożyczenia zbiorów, o ile nie została złożona rezerwacja na te zbiory przez innego Użytkownika.

3. Przedłużenia terminu zwrotu zbiorów bibliotecznych można dokonać bezpośrednio 
w dziale, oddziale lub filii bibliotecznej, telefonicznie, e-mailem lub za pośrednictwem 
komunikatora internetowego.

4. Bibliotekarz może odmówić wypożyczenia zbiorów bibliotecznych, jeśli Użytkownik ma 
zobowiązania finansowe wobec Biblioteki wynikające z niedotrzymania postanowień niniej-
szego Regulaminu.

§ 14

1. Ze zbiorów znajdujących się w czytelniach Użytkownik może skorzystać wyłącznie na miej-
scu po okazaniu karty bibliotecznej lub dowodu tożsamości.

2. W wyjątkowych przypadkach materiały z czytelni mogą być wypożyczane na zewnątrz, jed-
nak nie dłużej niż na ......... dni. Decyzję o takim wypożyczeniu każdorazowo podejmuje kierow-
nik działu, oddziału lub filii bibliotecznej.
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§ 15

1. Użytkownik może zarezerwować książki lub inne zbiory, które są wypożyczone przez innego 
Użytkownika. Rezerwacje realizuje się w kolejności ich zgłoszeń.

2. W przypadku braku poszukiwanych zbiorów Użytkownik może uzyskać informację, która 
z bibliotek je udostępnia, może też prosić o sprowadzenie ich w ramach wypożyczeń między-
bibliotecznych. W takim przypadku ponosi koszty przesyłki. Zbiory wypożyczone z innych 
bibliotek są udostępniane wyłącznie na miejscu w dziale, oddziale lub filii, która zrealizowała 
zamówienie Użytkownika.

§ 16

1. Osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, mieszkającym w bliskiej okolicy działu, 
oddziału lub filii bibliotecznej, zbiory biblioteczne mogą być dostarczane bezpłatnie do domu 
przez bibliotekarza. Decyzje takie są podejmowane indywidualnie po konsultacji z dyrekcją 
Biblioteki i dotyczą wybranych filii.

Rozdział VII 
Korzystanie z Internetu i sprzętu komputerowego

§ 17

1. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie udostępniane w poszczególnych filiach jest wła-
snością Biblioteki.

2. Ze stanowiska komputerowego może korzystać każda osoba po zapoznaniu się z regulami-
nem po okazaniu karty bibliotecznej lub dowodu tożsamości.

3. Indywidualna praca Użytkownika na stanowisku komputerowym może trwać do 3 godzin 
każdego dnia z możliwością jej przedłużenia, jeśli nie ma innych Użytkowników oczekujących 
na dostęp do komputera.

4. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne / płatne według cennika: .........

§ 19

1. Użytkownikom zabrania się:

a. instalowania dodatkowego oprogramowania,

b. działania powodującego dewastację lub uszkodzenie komputerów i ich wyposażenia 
oraz niszczenie oprogramowania,

c. korzystania ze stron zawierających treści nielegalne i niewłaściwe np. rasistow-
skie, pornograficzne.

§ 20

1. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez Użytkownika własne no-
śniki w napędach komputerowych oraz za dane utracone na skutek awarii systemu kompu-
terowego, awarii zasilania lub wynikające z niezapisania danych przed zakończeniem pracy 
przez Użytkownika.

2. Bibliotekarz może odmówić Użytkownikowi dostępu do komputera, jeżeli uzna, że Użytkownik 
wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.
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Rozdział VIII

Postępowanie w razie opóźnienia lub zaniechania zwrotu zbiorów bibliotecznych, ich zagubie-
nia, zniszczenia bądź uszkodzenia

§ 21

1. W wypadku opóźnienia zwrotu wypożyczonej przez Użytkownika książki ponad ustalony 
termin Biblioteka pobiera opłatę w wysokości ......... od woluminu/jednostki za każdą dobę od 
upływu terminu zwrotu.

2. W razie niedotrzymania przez Użytkownika terminu zwrotu Biblioteka kieruje do niego 
upomnienie, wzywając do niezwłocznego zwrotu wypożyczonych woluminów/jednostek.

3. Po otrzymaniu monitu Użytkownik powinien bez zwłoki zwrócić wypożyczoną pozycję, 
uiścić opłatę naliczoną stosownie do § 19 oraz koszty wysyłki upomnienia.

4. Jeżeli Użytkownik zagubi wypożyczony egzemplarz, powinien przekazać na rzecz Biblioteki 
w ciągu ......... dni od daty zgłoszenia jego utraty identyczny egzemplarz. W przypadku zagubie-
nia książki poddanej wcześniej naprawie, zobowiązany jest uiścić koszt oprawy introligatorskiej. 
Termin ten może zostać przedłużony przez kierownika Biblioteki.

5. W przypadku, gdy Użytkownik nie może wywiązać się z zobowiązania zawartego w p. 4, po-
winien zapłacić Bibliotece odszkodowanie równe wartości antykwarycznej bądź rynkowej zagu-
bionego egzemplarza, w kwocie ustalonej przez kierownika, z uwzględnieniem ewentualnych 
kosztów oprawy, jeśli zagubiona została książka oprawiona.

6. Za zgodą kierownika Biblioteki Użytkownik w zamian za utracony egzemplarz może przeka-
zać na rzecz Biblioteki inny egzemplarz, uznany za przydatny.

7. Jeżeli zniszczone zbiory biblioteczne można naprawić, Użytkownik ponosi pełne koszty 
tej naprawy.

8. W razie niedopełnienia przez Użytkownika obowiązków przewidzianych w niniejszym roz-
dziale Biblioteka będzie dochodzić swoich roszczeń przez firmę windykacyjną lub na drodze 
postępowania sądowego.

Rozdział IX 
Naruszenie obowiązków regulaminowych

§ 22

1. Wobec Użytkowników naruszających zasady Regulaminu Biblioteka może zastosować nastę-
pujące sankcje:

a. skierować egzekucję niezwróconych zbiorów bibliotecznych i opłat należnych z tytułu 
przetrzymania wypożyczonych zbiorów do firmy windykacyjnej,
b. skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.
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Rozdział X 
Rozpatrywanie odwołań

§ 23

1. Od decyzji kierownika działu, oddziału lub filii bibliotecznej przysługuje Użytkownikowi 
prawo odwołania do dyrektora Biblioteki, w szczególności w sprawach:

a. ustalenia wartości zbiorów bibliotecznych utraconych lub zniszczonych przez Użytkownika,

b. ustalenia wysokości kosztów naprawy uszkodzonych materiałów lub urządzeń biblio-
tecznych, naliczania opłat.

2. Odwołanie skarżonej decyzji Użytkownik wnosi w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia 
powiadomienia.

3. Odwołanie rozpatruje się w ciągu ......... dni od dnia jego wniesienia.

Rozdział XI 
Przepisy końcowe

§ 24

1. Zmiany w Regulaminie sygnalizowane są Użytkownikom w postaci informacji wywieszanej w wi-
docznym miejscu w działach, oddziałach i filiach bibliotecznych oraz na stronie WWW Biblioteki.

§ 25

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego.

§ 26

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem .........
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Tab.1. Analiza porównawcza regulaminów.

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew WBP

Zapis nowego 
czytelnika

Wypełnienie 
deklaracji za-
pisu; konieczne 
posiadanie 
miejsca stałego 
zamieszkania 
lub pobytu

Wypełnienie 
deklaracji za-
pisu; konieczne 
posiadanie 
miejsca stałego 
zamieszkania 
lub pobytu 
(meldunek stały 
lub czasowy)

Wypełnienie 
deklaracji za-
pisu; konieczne 
posiadanie 
miejsca stałego 
zamieszkania 
lub pobytu 
(meldunek stały 
lub czasowy) 
w Łodzi

Wypełnienie 
deklaracji zapisu

Wypełnienie de-
klaracji zapisu; 
dla osób spoza 
Łodzi - uiszcze-
nie kaucji w wys. 
50 zł

Wypełnienie 
deklaracji za-
pisu; uiszczenie 
opłaty za kartę

Maksymalna 
liczba wypo-
życzonych 
egzemplarzy

4 4 4 5 6 20

Termin zwrotu 
podstawo-
wych zbiorów 
bibliotecznych

1 miesiąc, lek-
tury - 2 tygodnie

1 miesiąc, lek-
tury - 2 tygodnie

1 miesiąc 1 miesiąc 1 miesiąc, lek-
tury - 2 tygodnie

1 miesiąc; część 
zbiorów - 2 
tygodnie; część 
zbiorów "na noc"

Prolongata 
(przedłuże-
nie terminu 
zwrotu)

Łączny okres 
wypożyczenia - 
6 miesięcy; przy 
każdej prolon-
gacie należy 
okazać książki

Łączny okres 
wypożyczenia - 
6 miesięcy; przy 
każdej prolon-
gacie należy 
okazać książki

Łączny okres 
wypożyczenia 
- 3 miesiące; 
termin zwrotu 
można przedłu-
żyć osobiście, 
telefonicznie, 
e-mailem, 
faksem

Łączny okres 
wypożyczenia - 
6 miesięcy

Łączny okres 
wypożyczenia 
- 6 miesięcy, 
zbiory można 
prolongować 
osobiście, 
telefonicznie, 
e-mailem lub 
za pomoca 
komunikatora 
internetowego

Zbiory można 
prolongować 
dwukrotnie, 
osobiście, 
telefonicznie, 
mailowo lub 
za pomocą 
komputero-
wego programu 
bibliotecznego

Cennik wy-
branych usług 
(czarno-białe 
kserokopie 
i wydruki)

Ksero A4 - 0,20 
zł, wydruk A4 - 
0,60 zł

Ksero A4 - 0,30 
zł, wydruk A4 - 
0,50 zł

Ksero A4 - 0,20 
zł, wydruk A4 - 
0,50 zł

Ksero A4 - 0,20 
zł, wydruk A4 - 
0,30 zł

Ksero A4 - 0,20 
zł, wydruk A4 - 
0,20 zł

Ksero A4 - 0,25 
zł, wydruk A4 - 
0,30 zł

Przetrzymanie 
materiałów 
- opłaty

0,10 zł za wo-
lumin za każdą 
dobę, czasopi-
smo - 0,05 zł za 
dobę

0,20 zł za wo-
lumin za każda 
dobę

0,20 zł za wo-
lumin lub jed-
nostkę innych 
materiałów 
bibliotecznych 
za każdą dobę

0,10 zł za wo-
lumin za każdą 
dobę

0,20 zł za wo-
lumin za każdą 
dobę, 1 zł za au-
diobooka i inne 
dokumenty 
elektroniczne

0,20-2,50 zł*

* 
a) 0,20 zł za każdą dobę za książkę udostępnioną na okres 30 dni i na okres 14 dni, 
b) 0,50 zł za każdą dobę za książkę udostępnioną w systemie wypożyczeń krótkoterminowych ("na noc") oraz książkę wypożyczoną 
w Dziale Zbiorów Audiowizualnych, 
c) 2,50 zł za każdą dobę za audiobooka, film na płycie DVD.

Źródło: Opracowanie własne.

Raport opracowano w ramach projektu Biblioskan,  
finansowanego z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.


