
zARzĄDzENlE NR L5l2o2t"
DYREKTORA NARODOWEGO INSTYTUTU DZIEDZICTWA

z dnio 5 mojo 2O2t roku
w sprowie wprowodzenio Regulominu Biblioteki

Norodowego lnsţrtutu Dziedzictwo

No podstowie $ 7 ust. 2 pkt 5 stotutu Norodowego lnstytutu Dziedzĺctwo stonowiqcego
zołqcznik do zorządzenio Ministro Kultury i Dziedzictwo Norodowego z dnio 30 stycznio 2o2o r'
w sprowĺe nodonio stotutu Norodowemu lnstytutowi Dziedzictwo (Dz. Urz. MKiDN z 2o2o r',
poz' 5) zorzqdzom, co nostępuje.

Wprowodzom Regulomin
do n iniejsze go zorzqdzenio

s1.
Biblioteki Norodowego lnstytutu Dziedzictwo stonowiqcy zołącznik

s2.
Troci moc zorzqdzenie nr 31"l2oo7 Dyrektoro Krojowego ośrodko Bodoń i Dokumentocji
Zobytków z dnio L4'L1'.2oo7 roku w sprowie wprowodzenio Regulominu Biblioteki KoBiDZ.

s3.
Zorzqdzenie wchodziw życie z dniem podpisonio'

Bortosz Skoldowski
Dyrektor
Norodowego lnstytutu Dziedzictwo



Załącznik do zaĺządzenia 15l202l r.
z dnia 5 maja202l r.

REGULAMIN
BIBLIOTEKI NARODOWEGO INSTYTUTU DZIEDZICTWA

z dnia 5 maja 2021 roku

Ş 1 Postanowienia ogólne
1. Z Bĺblioteki Narodowego lnstytutu Dziedzĺctwa (dalej odpowiednio ,,Biblioteki" i ,,NlD") mają

prawo korzystać zarówno pracownĺcy lnstytutu, jak też Wszyscy zainteresowani specjalĺstycznym
profĺlem jej zbiorów.

2. Korzystanie z Biblĺotekĺ jest możliwe wyłącznie na zasadach przedstawionych w niniejszym
Regulamĺnie.

3. W šprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyduje kierownik Bibliotekĺ.
od wydanej przez niego decyzji czytelnicy mają prawo wnĺeść pisemne odwołanie do Dyrektora
NID.

$ 2 Crytelnia
L Biblioteka jest otwarta dla czytelników w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach

od 9.00 do L4.00.
2' Czytelnicy mają prawo do korzystania z całego księgozbioru wyłącznie na miejscu.
3. Korzystający z Czytelni mają wolny dostęp do księgozbĺoru podręcznego. Druki przechowywane

w Magazynie Biblioteki podają pracownicy Biblioteki.
4. Z komputerów w Czytelni można korzystać wyłącznĺe w celach naukowo-badawczych.

Ş 3 \ilypoĘczenia
1'' Pracownicy NlD, zatrudnieni na umowę stałą, mają prawo wypożyczyć na trzy miesiące łącznie

po L0 wol. książek i czasopism. Zapis ten nie dotyczy pracowników oddziałów Terenowych NlD.
2. Pozostali czytelnicy mają prawo do korzystania z całego księgozbĺoru wyłącznie na miejscu.
3. Księgozbĺór podręczny, starodruki, drukĺ 19. wieczne oraz druki wydane do 1945 r. udostępniane

są wyłącznie na miejscu'
4. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych drukiwypożyczane są instytucjom, które podpĺsaţ

z NlD umowę o współpracy, znajdują się na terenĺe Warszawy i posiadają własne biblioteki'
Wymĺenione instytucje mają prawo do wypożyczenia do 3 wol. druków na okres jednego
miesiąca.

5. Kierownik Biblioteki ma prawo odmówić wypożyczenia szczególnie cennych dla Bibliotekĺ
druków lub druków w złym stanie zachowania.

6. Druków wypożyczonych z Biblioteki nie wolno udostępniać osobom trzecim.
7. Biblioteka ma prawo, w uzasadnionych wypadkach, Wystąpić o szybki zwrot Wypożyczonego

druku.
8. W przypadku zagubienia lub uszkodzenĺa należy niezwłocznie kontaktować się z Biblioteką'

Szczegółowe zasady rekompensaty za utracone lub zniszczone druki wypożyczone z Biblioteki
określa załącznik do niniejszego Regulaminu.

9. Zauważone uszkodzenia lub braki W udostępnionych materiałach bibliotecznych należy
niezwłocznie zgłosić pracownikowi Bĺblioteki.

Lo. 7 uwagi na specjalistyczny charakter ksĺęgozbioru Bibliotekĺ iwzględy konserwatorskie dotyczące
oprawy, bloku druku, a także na zjawisko kwaśnego papieru obejmujące znaczącą część zbiorów,
możliwości reprodukcyjne (odbitki kserograficzne oraz fotograficzne) będą każdorazowo
uzgadniane z pracownĺkami Biblioteki.

11. W czasie przeprowadzania skontrum wszystkie wypożyczone druki powinny zostać zwrócone
do Biblioteki.
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$ 3 Deporyty działowe NID
Poszczególne działy lnstytutu mają prawo do tworzenia własnego księgozbioru podręcznego'
lnformacje na ten temat powinny znajdować się W lnwentarzu Depozytów Bĺblioteki
ĺ w katalogach bibliotecznych.
Druków znajdujących się w depozycie nie można wynosĺć poza budynek lnstytutu. Za drukĺ
depozytowe dzĺału odpowiada kierownik danego działu.
Szczegółowe zasady rekompensaty za utracone lub znĺszczone druki wypożyczone z depozytu
określa załącznik do nĺniejszego Regulamĺnu.

Ş 4 Zasady poľządkowe
t. Korzystający z Biblioteki mają obowiązek pozostawić W miejscach wyznaczonych przez

pracownika Biblĺoteki odzież wĺerzchnią, parasole, teczki, torby, plecaki itp.
Ż. Przed skorzystaniem z Czytelni należy zgłosić materiały własne Wnoszone na teren Biblioteki.
3. Rzeczy cenne oraz materĺaţ potrzebne do pracy należy zabrać ze sobą.



Załącznik
Do Regulaminu Biblioteki

Naľodowego Instytutu Dziedzictwa z dnĺa 5.05.2021 r.

Zasady rekompensaty za utracone lub zniszczone dľuki wypożŢczone
z Biblioteki Naľodowego Instytutu Dzĺedzictwa

I. Wypozy czenia indywidualne
$1.

Czytelnik, który nie zwrócił w terminie druku wypożyczonego z Biblioteki z powodu jego
zniszczenia lub utraty, zobowiązany jest odkupić druk w tym samym wydaniu lub w wydaniu
nowszym.
Jeżeli odkupienie nie jest możliwe, czytelnĺk zobowiązany jest pokryć szkodę wg zasad
określonych w niniejszym załączniku.

s2.
1'. Wyceny zniszczonego lub utraconego druku dokona Komisja Bĺblioteki NlD wg aktualnych cen

a ntykwarycznych.
2. Podwójna kwota Wyceny, o której mowa W ust. ]. stanowić będzie rekompensatę za znĺszczony

lub utracony druk.
3. W ramach rekompensaty czytelnik zobowiązany jest kupić druk wskazany przez Kierownika

Biblioteki bądź kwotę rekompensaty wpłacić do kasy NlD.
4. W razie zniszczenia druku czytelnik zobowiązany jest zwrócić koszty oprawy, konserwacji,

wykonania odbitki ksero lub skanowania.
5. Szkodę wynikającą z uszkodzenia lub utraty druku pochodzącego z wypożyczenia

międzybibliotecznego, czytelnik zobowiązany jest pokryć zgodnie z przepisamĺ obowiązującymĺ
w Bibliotece, z której druk został wypożyczony'

II. Deporyty działowe
Ş3.

t. osobą odpowiedzialną za druk znajdujący się w depozycie określonego działu NlD jest kierownik
danego działu.

2. Pokrycĺe szkody wynikającej ze znlszczenia lub utraty druku znajdującego się w depozycie
określonego działu NlD następuje na zasadach obowiązujących w przypadku wypożyczeń
indywidualnych.


