
 
 

Regulamin wypożyczania wystawy zbiorów obcojęzycznych  

Centrum Literatury Dziecięcej  

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego  
GALERIA KSIĄŻKI  

w Oświęcimiu 
 

I. Centrum Literatury Dziecięcej (CLD) jest działem funkcjonującym w strukturach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 

Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu (MBP) – zajmującym się historią, teorią i krytyką literatury 
dziecięcej. Prowadzi również działalność informacyjną oraz stara się promować najbardziej wartościowe książki 

dla dzieci. W ramach tych działań CLD dysponuje: 

1.  Różnojęzyczną wystawą „Dookoła świata z książką obcojęzyczną”.  

2.  Wystawami książek obcojęzycznych z poszczególnych krajów. 

II. Wystawa „Dookoła świata z książką obcojęzyczną” to 99 książek w kilkunastu językach (między innymi: 

angielskim, czeskim, duńskim, francuskim, hebrajskim, japońskim, litewskim, niemieckim, norweskim, 

portugalskim, słowackim, szwedzkim) oraz materiały informacyjne.  

Kolekcje z poszczególnych krajów zawierają od 20 do 25 książek jednojęzycznych wraz z materiałami 

informacyjnymi.  

III. Kolekcję „Dookoła świata...” można wypożyczać w całości, lub częściowo w liczbie egzemplarzy nie mniejszej niż 

20 pozycji. Kolekcje jednojęzyczne wypożyczane są w całości. 

IV. Wystawa wypożyczana jest bibliotekom szkolnym, pedagogicznym, publicznym oraz innym instytucjom kultury. 

V. Wypożyczanie wystawy jest nieodpłatne i odbywa się na zasadach wypożyczenia międzybibliotecznego, na okres 

ustalany indywidualnie dla każdego zamówienia, nie dłuższy jednak niż 1 miesiąc.  

VI. W celu wypożyczenia wystawy należy: 

1. Wypełnić formularz zamówienia (załącznik), w którym należy szczegółowo opisać cel organizacji wystawy, 
okoliczności, w jakich będzie prezentowana, miejsce prezentacji oraz imprezy towarzyszące. 

2.  Formularze należy przesyłać na adres e-mailowy: cld@mbp-oswiecim.pl  drogą pocztową (na adres MBP z 

dopiskiem CLD) lub osobiście w siedzibie Biblioteki. Realizacja zamówień odbywa się w kolejności ich 
składania. 

3. Wypożyczający zobowiązuje się pokryć koszty przesyłki zarówno wypożyczając, jak i zwracając kolekcję. 
Istnieje również możliwość osobistego odbioru kolekcji.  

VII. W trakcie prezentacji kolekcji: 

1.  Wypożyczający bierze na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ekspozycji i zobowiązany jest 
zwrócić ją w stanie nienaruszonym. 

2.  Wypożyczający nie może dokonywać żadnych zabiegów konserwatorskich lub jakichkolwiek zmian w 
użyczonych materiałach. 

3.  Wypożyczający jest zobowiązany do poinformowania zwiedzających o pochodzeniu wystawy ze zbiorów 

Centrum Literatury Dziecięcej w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI – służą do 
tego załączone do wystawy materiały informacyjne.  

VIII. W dniu zwrotu wystawy wypożyczający jest zobowiązany do poinformowania Biblioteki o frekwencji publiczności 
oraz załączenia dokumentacji związanej z prezentacją wystawy (zdjęcia w formie elektronicznej, ewentualne 

wzmianki w prasie, foldery reklamowe itp.) 

IX. MBP w Oświęcimiu zastrzega sobie możliwość odmowy wypożyczenia „Wędrującej wystawy”, jeśli uzna, iż 

instytucja zamawiająca nie zapewnia odpowiednich warunków prezentacji. 

X. Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić ją w terminie podanym w formularzu zamówienia. 
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