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Regulamin udostępnienia publikacji w ramach akcji  
„Biblioteka w pudełku”  

przygotowanej przez  
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 działalność promującą czytelnictwo. W ramach swojej działalności CLD przygotowało akcję „Biblioteka w pudełku”. 

II. „Biblioteka w pudełku” to akcja promująca czytelnictwo skierowana do uczniów kształcących się w klasach 1-3 szkół podstawowych (I etap 
nauczania). Akcja polega na przekazaniu klasie zestawu książek współczesnych książek polskich autorów, dostosowanych do wieku 
czytelników, które stanowić będę podręczną bibliotekę klasy, a uczniowie, pod opieką nauczyciela-wychowawcy, odpowiedzialni będą za 
wypożyczanie sobie nawzajem książek wchodzących w skład zestawu. Celem akcji jest promowanie czytelnictwa, przekazanie wiedzy o 
podstawach działalności biblioteki oraz kształtowanie w małych odbiorach postaw odpowiedzialności za powierzone mienie (książki), 
staranności w wykonywaniu obowiązków oraz sumienności w wykonywaniu obowiązków. 

III. „Biblioteka w pudełku” składa się z 10 zestawów po 11 książek każdy (pojedynczy zestaw nazywany jest zestawem „Biblioteki w pudełku”) 
oraz prostych formularzy wypożyczeni przygotowanych dla każdej książki wchodzącej w skład zestawu. Spisy książek wchodzących w 
skład poszczególnych zestawów stanowią załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.  

IV. Zestawy wypożyczane są w całości (nie ma możliwości podziału zestawu) klasom 1-3 szkół podstawowych na podstawie zgłoszenia 
dokonanego przez nauczyciela-wychowawcę danej klasy. 

V. Wypożyczanie zestawu jest nieodpłatne i odbywa się na zasadach użyczenia książek klasie, na okres ustalany indywidualnie dla każdego 
użyczenia, nie dłuższy jednak niż 1 semestr nauki szkolnej (średnio 5 miesięcy).  

VI. W celu wzięcia udziału w akcji „Biblioteka w pudełku” należy osobiście (Centrum Literatury Dziecięcej Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. 
Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu, ul. Nojego 2b), telefonicznie (tel. 33 847 98 08) lub za pośrednictwem poczty e-mail 
(cld@mbp-oswiecim.pl) skontaktować się z Centrum Literatury Dziecięcej w celu ustalenia szczegółów użyczenia jednego z zestawów 
„Biblioteki w pudełku” oraz wypełnić „Kartę udostępnienia”, która stanowi złącznik nr 2 niniejszego regulaminu.  

Udostępnienie zestawów odbywa się w kolejności składania zgłoszeń do akcji. 

Udostępniany zestaw „Biblioteki w pudełku” należy odebrać z MBP osobiście. Istnieje również możliwość dostarczenia zestawu do szkoły, 
jednak tylko po wcześniejszym ustaleniu tego z Biblioteką. 

Jeśli zajdzie taka konieczność składający zgłoszenie zobowiązuje się pokryć koszty przesyłki zarówno odbierając, jak i zwracając 
udostępniony mu zestaw.  

VII. W trakcie trwania udostępnienia zestawu nauczyciel-wychowawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby książki wchodzące 
w skład zestawu nie zaginęły, nie uległy zniszczeniu. Zobowiązuje się także do nie podejmowania żadnych zabiegów konserwatorskich 
lub jakichkolwiek zmian w użyczonych materiałach. 

Wszelkie przypadki zaginięć książek lub ich zniszczenia rozpatrywane będą indywidualnie w porozumieniu z nauczycielem-wychowawcą.  

VIII. Pudełko, w którym udostępniony zostanie zestaw „Biblioteki w pudełku” może zostać ozdobione, pokolorowane, pomalowane itp. przez 
uczniów.  

IX. W dniu zwrotu udostępnionego zestawu nauczyciel-wychowawca zobowiązany jest do poinformowania CLD o wynikach akcji, czyli 
zainteresowaniu uczniów książkami wychodzącymi w skład zestawu, przekazania uzupełnianych przez uczniów kart wypożyczeń 
poszczególnych książek oraz przedstawienia własne wniosków z przeprowadzonej akcji (preferowana pisemna forma przedstawienia 
wniosków, wzór sprawozdania stanowi zał. nr 3).  

X. Każda klasa, która weźmie udział w akcji „Biblioteka w pudełku” po jej zakończeniu zostanie zaproszone do MBP na specjalnie 
przygotowaną lekcję biblioteczną, podsumowującą akcję.  

XI. MBP w Oświęcimiu zastrzega sobie możliwość odmowy udostępnienia zestawu książek akcji „Biblioteka w pudełku”.  

XII. Podpisanie „Karty udostępnienia” oraz odebranie zestawu książek „Biblioteki w pudełku” jest równoznaczne  
z akceptacją niniejszego regulaminu.  
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