REGULAMENTUL BIBLIOTECII ACCEPT PRIVIND DREPTURILE, OBLIGATIILE SI SANCTIUNILE
UTILIZATORILOR
I. DREPTURILE UTILIZATORILOR
In Biblioteca Accept au acces membrii comunitatii LGBT din Bucuresti si din tara, studenti, jurnalisti,
cercetatori, membrii altor organizatii neguvernamentale precum si orice persoana interesata de situatia
minoritatilor sexuale din Romania si din lume.
Accesul la colectiile bibliotecii se face contra unei taxe de 15 RON pe an.
· Cartile se imprumuta pe o perioada de maxim trei saptamani cu posibilitatea de prelungire
pentru inca o saptamana. Exceptie fac dictionarele, enciclopediile, ghidurile.
· Revistele, documentele interne Accept, literatura gri, colecţiile de press-clipping-uri se
consulta numai in sala de lectura cu posibilitatea copierii gratuit a maxim 10 pagini din
documentele dorite.
· Casetele video, casetele audio, DVD-urile, CD-urile continand filme artistice si muzica pot
fi imprumutate pentru o perioada de doua saptamani.
Utilizatorii au dreptul la confidenţialitatea datelor.
II. OBLIGATIILE UTILIZATORILOR
La inscrierea in biblioteca utilizatorul este obligat:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Sa semneze Regulamentul bibliotecii şi fisa de inscriere la biblioteca
Sa protejeze bunurile bibliotecii
Sa semneze in “Registrul de evidenţă a utilizatorilor” completand rubricile respective
Sa completeze corect, cu toate datele, cate o “Cerere pentru lectura” pentru fiecare titlu de
publicatie
Sa verifice cu atentie starea publicatiilor primite, semnaland bibliotecarului eventualele
deteriorari
Sa nu scoata din sala de lectura publicatiile primite spre consultare in sala
Sa nu faca insemnari, sublinieri si sa nu produca alte deteriorari publicatiilor
Sa respecte termenul de restituire a publicatiilor imprumutate
Sa nu instraineze publicatiile imprumutate
Sa restituie bibliotecii, in cazul pierderii sau deteriorarii publicatiei un exemplar din acelasi titlu.
In cazul in care nu se va conforma celor de mai sus, acesta va dona bibliotecii o altă publicaţie
Sa respecte orarul de functionare a bibliotecii

III. SANCTIUNI
Nerespectarea obligatiilor de catre cititor este urmata de aplicarea de sanctiuni:
·
·

Sustragerea documentelor din biblioteca este sanctionata cu anularea dreptului de acces in
biblioteca si informarea Directorului executiv al asociatiei.
Depasirea termenului de restituire a publicatiilor imprumutate se sanctioneaza:
- Avertisment pentru depasiri de pana la 5 zile
- Suspendarea dreptului de imprumut pe timp de 30 de zile pentru depasiri de pana la
15 zile
- Depasirile mari ale termenului de restituire a publicatiilor se sanctioneaza cu
suspendarea dreptului de imprumut pe timp de:
· 2 luni - pentru depasiri de 15-30 zile
· 3 luni - pentru depasiri de 30-45 zile
· 6 luni - pentru depasiri de peste 45 zile
· anularea dreptului de imprumut pentru abaterile repetate

