
Regulamin Letniej Czytelni w Parku 24 

1. Prawo do korzystania z Czytelni mają wszyscy czytelnicy – mieszkańcy i przyjezdni, którzy chcą zażyć 
relaksu przy dobrej lekturze; 

2. Czytelnia jest czynna tylko w pogodne dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00; 

3. Czytelnia będzie działać w wakacje w lipcu i sierpniu. 

4. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne, należy jednak dbać o sprzęty oraz publikacje w niej pozostające; 

5. Letnia Czytelnia jest wakacyjnym działaniem Stowarzyszenia „ Strefa Spotkań” oraz jego partnera  
- Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, dofinansowanym ze środków Miasta Stalowa Wola; 

6. W Letniej Czytelni można korzystać z:  

 czasopism bieżących z danego roku,  
 prasy codziennej, 
 książek i publikacji pozostających w zbiorach Czytelni, 
 zabawek i gier planszowych, 
 pomocy i pomysłowości animatorów, 
 materiałów własnych.  

7.  Na terenie Letniej Czytelni obowiązują zakazy: 

 spożywania alkoholu, 
 palenia tytoniu i używania innych użytek, 
 niszczenia sprzętu i terenu wokół czytelni. 

8. W każdą środę w czytelni gości nauczyciel - bibliotekarz z Biblioteki Pedagogicznej filia w Stalowej Woli, 
który prowadzi bookcrossing – wymianę książek na następujących zasadach: 

 możesz korzystać ze zbiorów w godzinach otwarcia Czytelni, 
 możesz czytać książki na miejscu  albo wziąć je ze sobą do domu i oddać po przeczytaniu, bez 

konieczności rejestracji, 
  jeżeli znajdziesz w naszej Czytelni książkę, którą chcesz mieć, WEŹ ją, a w zamian przynieś i zostaw  

u nas inną, równie cenną, 
 książki wydane przed rokiem 2000 wymieniaj na te, również wydane przed tą datą. Jeśli Twoja książka 

jest młodsza, możesz w zamian zabrać naszą nowsza pozycję, 
 pamiętaj o potrzebach innych – oni też chcą korzystać z bookcrossingu. Wypożyczaj jednorazowo nie 

więcej niż 3 książki, 
 jeśli chcesz, wyraź swoją opinię o przeczytanej książce, 
 korzystaj z książek tak, by czytający po Tobie również mogli czerpać z niej radość, 
 jeśli chcesz, spotykaj się tu z innymi i dyskutuj o przeczytanych książkach. 
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