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§ 6. 1. Prezydia wojewódzkich rad narodowych ;nają 

obowiązek pneprowadzmńa kGl')troli i ocerry całokształtu plril
er szkół średnkh w zakresie doboru kandydatów na ł rok 
studiów wyższych. 

2. Dla reałłzacji zadCłir określonych w ust. t prezym/ł 
wojewódzkich rad narodowych wyznaczają, w porozumieniu 
z Ministrami Oświ ć>.ty i Szkolnictwa Wyższego, spcśródpra
cowników wydziałów oświaty prezydiów wojewódzkich rad 
narodowych pełnomocnika prezydium woj;ewódzkiej rady na- ' 
rodowej do spraw rekrutacji. 

3. Do zasadniczych zadaił pełnomocnika piezymum wo>
jewódzkiej rady narodowej do spraw rekrutacji należy kie
rowanie - zgodnie z wytycznymi i specjalnymi uece.ni<J.mi 
Ministra Oświaty, wydanymi w porozumieniu z zainteresowa
nymi ministrami fkierowni!<-ami urzędów centralnych), który.m 
podlegają szkoły wyższe - całokształtem pracy szkół nad 
doborem kandydatów z danego województwa na I rok studiów 
w szkorach wyższych:. 

4. W szczególności pełnomocnik prezydium wojewódz
kiej rady narodowej do spraw rekrutacji oboWiązany jest do: 

1) kontrolowania działalności szkolnych komisji rekrutacyj
nych, 

2) koordynowania pracy informacyjnej w skali wojewódz
twa, 

3) informowania i składania sprawozdań prezydium woje
wódzkiej rady narodowej o przebiegu prac związanych 
z dODorem kandydatów na I rok studiów wyższych. 

i 
§ 7. 1. Absolwenci szkół średnich, ktĆJ.re wydaJą, świa-

dectwa upoważniające do ubiegania się o dopuszczenie do 
studiów wyższych, składają podania o przyjęcie na I rok 
studiów wyższych w szkołach, w ktOrych kończą 11 iłU Jtę. 

2. Absolwenci, którzy nie rozpoczęli stadiów wyższych 
w tym samym roku, w którym ukończyli szkołę średnią, skła
dają w terminie od dnia 15 kwietnia do dnia 1"5 mi.lja podania 
o pl7.yj~j,e nil I 10'1<: stutiiów wyższ.ych bezp<lśrednio w wy
branych przez siebie szkołach wyższych. 

3. Kandydaci na 1. 'rok studiów wyższych obowiązani są 
poddać siEł 1!IadaJl.iu lekarskiemu w celu określenia zdom.ości 

do ukOTrcrenrlf studi'Ów na wybTimej specjalności w obowiązu
jącym irrmime bez szkody dla zdrowia. Sposób i terminy ' 
Jldi:.lełl'fEloW'amania tych badań określi< Mi<DłSter :Zó:mw)/t W' pO
rozumieniu z Ministrem Szkolnictwa Wyższego oraz ministra
mi (kierownikami urzędów centralnych) wymienionymi w 
§ 3 ust. 2-

3. Wykaz dokumentów, które. kandydaci obowiązani są . 
dołączyć do podania o przyjęcie na I rok studió.w w ' szkołdch . 
wyższych, określi MillisteJ Szkolnictwa Wyższego, a w wy:!
szych szkołach artystycznych - Minister Kultury i Sztuki 
w drodze zarządzenia. 

§ 8: Szkolne komisje rekrutacyjne przekazują podania 
kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów 
wyższych (§ 3 ust. ł pkt 2)' wraz z pełną dOKumentacją do re
ktorów właściwych szkół wyższych (wyższych szkół artystycz
nych) w terminie ustaronym przez Ministra SzkolnfctwaWyź
szego dla szkół wyższych oraz Ministra Kultury t Sztuki 
dla wyższych szkół artystycznych. 

§ 9. t. Zarządzenie stosuje się odpowiednio również do 
Prezydiów Rad Narodowych w m. st. W a rszawie I m. Łodzi. 

2. W roku ' 1956 termin składania podań określony w § 1 
ust. 2 przedłuża się. do dnia 10 czerwca. 

§ 10. Przepisy niniejszego zarządzenia nie obejmują . \. 
50lIl rawy doboru kandydatów na wyższe studia wleczorowli!, ', 
zaoczne i eksternistyczne w szkołach wyższych. 

~ rr. Traci mac obowi'ązującą okólnik nr 31 Prezesa Ra
dy Ministrów z dnia 2 marca 1953 r. w sprawie zadań i orga
nizacji doboru kandydatów na studia w szkołach wyższ)lch 
(Monitor Polski z 1953 r. Nr A-29, poz. 363 oraz z 1954 r. 
Nr A-24, poz. 3991. 

§ 12. Zarządzenie wch()dzi w :iycie z dniem ogłos.z.eJrlIl. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cy1Qnkiewic% 
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. ZARZĄDZENIE MINISTRA KUL TUR Y I S.Z fUKI 

:I. dnia 23 kwietnia 1956 r. 

w sprawie. ram<rwyc.h regułamIDÓw wypoiyczillAt i czytelni w pubUcznyclL b'bJi()\ekach powszechDych. 

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 r. 
o bibliotekach i opiece !fad zbiorami bibliotecznymi (Dz. U. 
Nr 26, poz. 163) zarządza sięJ co nastę:pl:lje : 

§ 1. Wprowadza się ramowy regulamin wYPOŻYCZalni 
ramowy regulamin czytelni w woiewó.~ich i· miejskich, 

powiatO'.vych i miejskich, miejskich i osiedlowych bihlioteka.ch 
publiczny, h oraz w gromadzkich bibliotekach publicznych, 
stanowiące załączn i ki nr l. 3, S i 1. 

§ 2. Regulamin u'chwala prezy(Hllm właściwej rady naro
dowej z zachowaniem przepisów instrukcji stanowiących za
łączniki nr 2. 4. 6 i 8: 

§ 3. Ilość tomow, kt.óre m()żna wypożyczyć jednoraz.Jowo, 
wysokość kaucji oraz terminz.wrotu wYP()życzonydt ksi-ą-

ie-k: ustała p.reaydiuID rady naroouwej na wnios.ek kierownika 
b iblioteki. 

~ 4. Bi-hlio!eki, w którydl ooowiązują dotychczas 
inne regulaminy wypOozy€'laJ:ni i czyteTni, pElwinny wprowadzić 
tegulaminy przewidziane w ninfejszym zanądzentu w ciągu 
60 dni od daty wejścia w życie ainfejszeyo zarządzenia. 

§ 5. Regulaminy p0W'Inny b'Yć umieszczone w miejscach 
widoczn ych dla czytetIltkó.w. 

§ 6. Tracą moc dotychczasowe przepisy w zakresie ure
gulowanym nin,iejszvm zarządzeniem. 

§ 1. Zarzącfzenie w cnod'zi w.. życie z dnfem ogłoszenil'. 

Minister lbr.lttury i Sztuki:. w ~. St. iiołTO;Wsjtj: 
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I ' , RAMOWY REGULAMIN WYPOŻYCZALNI 

§ 1. ' 

Prawo korzystania. 

1. Prawo do bezpiatneyo korzystania z wypożyczalni 
, ' mają wszyicy obywatele. 

. ' 

\, 

• ' l 

~[ . 
1 "-_ ..... 

2. Obywatal pełnoletni przy zapisie powinien: 
a) okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdza

jący tożsamość i mfejsce zamieszkania. 

b) złożyć na karcie zapisu zobowiązanie przestrzegania 
regulaminu wypożyczalni. 

a. Za, niepełnoletniego czytelnika odpowiadają, zgodnie 
z pr7lepisami, rodzice bądź opiekunowie prawni. 

4. Czytelnik obowiązany jest podawać zmiany adresu 
miejsca pracy. 

f 2. 

Kaucje • 

Od czytelnikÓw, ktqrzy nie są stałymi mieszkallcami mia
sta (osiedla) bądź nie pracują stąle na jego terenie./ pobiera 
'się przy zapisie. kaucję · (zwrotną) w wysokośCi ..•• 
(słownie. . . . . . . .) złotych. 

§ 3. 

Wypołyczanle. 

1. Wypożyczać można jednorazo,~o . 
licząc broszur, w tym tylko. . . . tom. 
letrystykll. 

• . tom. . ., nie 
. . z działu be-

2. Książki beletrystyczne 
dłuższy niż . . . . . . (. 
naukowe i popularnonaukowe 
miesiąc. 

wypożycza się na okres nIe 
. . .) dni, a ksi'lżki 

nie dłużej niż na j e d e n 

3. Termin zwrotu :wypożyczonej książki można przesunąć, 

'-; o ile, nie ma na nią zapotrzebowania , ze strony innych czytel
n ików. 

'.0 

4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych biblioteka 
może żądać zwrotu książek przed upływem terminu ustalone
go w ust. 2. 

5. Jeżeli czytelnik potrzebuje książk i, której nie ma w 
ksi,ęgozbiorze , biblioteka obowiązana jest starać się o je j wy
pożyczenie z innej biblioteki. 

~. O ile książka naukowa lub popularnonaukowa jest 
wypożyczona, czytelnik może ją zamówić. Li teraturę ' piękną 

czytelnik może zamawiać w wyj ątkowych, uzasadnionych 
przypadkach. 

7. Z księgozbioru podręcznego i czasopism korzystać moż
'na tylko na miejscu w bibliotece. 

8. Czytelnik, w którego domu panuje choroba zakażna, 
nie 'nioże ' korzystać z wypo~yczalni. 

• 

---,-------'--

Załączniki do zarządzenia 'Ministra 
Kultury i Sztuki z dnia 28 kwietnia 
1956 L (poz, 522). 

Załącznik nr I. 

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

i 4. , 

Przetrzymywanie książek. 

l. Za przetrzymywanie książek (poza wyjątkowymi przy
padkami należycie uzasadnionymi) ponad termin określony w 
§ 3 ust. 2 pobiera się opIaty w kwocie 10 gr od tomu za każdą 
dobę· 

2. Jeżeli czytelnik przetrzymuje książki ponad termin 
określony w § 3 ust. 2, otrzymuje po tygodniu pierwsze upom
nienie, a po dwu tygodniach drugie upomnienie. Po trzech ty
godniach posyła się upoważnioną osobę celem odbioru książki 
oraz podjęcia za pokwitowaniem opłat należnych w myśl prze
pisów ust. 1 i 3. 

3. Za każde pisemne upomnienie pobiera się 60 groszy . 

4. W razie opornego stanowiska czytelnika biblioteka do
chodzi swych pretensji w drodze prawnej. 

ł 5. 

Poszanowanie ksiątek. 

l. Czytelnik powinien obchodzić się starannie z książką. 
Przenosząc wypożyczone książki czytelnik powinien dobrze je 
zabezpieczyć przed wszelkimi uszkodzeniami i zniszczeniem. 

2. Czytelnik, jak i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na 
stan książki przed wypożyczeniem. Uszkodzenia powinny byt 
zapisane na "karcie uszkodzeń " . 

§ 6. 

Zagubienie, zniszczenie ' lub uszkodzenie książki. 

1. Czyte~nik obow iązany jest odkupić zagubioną lu"l 
zniszczoną książkę oraz pokryć koszty jej oprawy. O ile odku
pienie jest niemożliwe , czytelnik powinien uiś cić wartość 
książki. W wyjątkowych p rzypadkach czytelnik może dostar
czyć w miejsce zagubioriej lub zniszczonej książk i inną o rów
nej wartości, przydatną dla biblioteki. 

2. Za uszkodzenie książki czytelnik obowiązany jest za
płacić odszkodowanie. Wysokość odszk'odowania określa kie
rownik biblioteki w zależności od stopnia uszkodzenia książki. 

3. Za szkodę wynikłą ze zniszczenia książki lub jej uszko
dzenia odpowiada czytelnik z wyjątkiem przypadków wywo
łany ch okoli cznościami niezależnymi od czytelnika. 

§ 7. 

Porady i informacje. 

Czytelnik może zwracać się do bibliotekarza o informacje, 
I dotyczące , k s iążek, doboru lektury , i zestawień literatury na 
interesujący go temat, oraz o wskazówki co do sposobu pracy 
z książką. 
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§ 8. 

2:yczenia i zażalenia czy telników. 

Wszelk.ie życzen ia i zai.alenia należy wpisywi'lt do . Księ

g i życzeń i zażaleń " , która zn ajduje się 

§ 9. 

Przepis końcowy. 

C7.y teh~ ; k nie stosujący s ię do przepisó\'( nll11f'jszeyo re
gulaminu może by, .:...- na podstnwie decyzji kierownika biblio
teki - czasowo pozbawiony prawa korzystania z wypożyczal-

ni . W tym przypadku przysługuje mu prąw o od\'lOłania s ; ę do 
Prezydium . . Rady Narodowej - Wydzia ł [Od
dzialI Kultury. 

Za twierdzono uchwa lą nr . 
P,czydium 

z dnia 

(pieczęć prezydium 
rady narodowej) 

w 

Rady Narodowej 

195 .. r. 

(podpis) 

Ziiłącznlk nr 1. 

INSTRUKCJA DO RAMOWEGO REGULAMINU WYPOŻYCZALNI WOJEWODZKIEJ I MIEJSKIEJ, POWI A 'OWEJ I MIEJ
SKIEJ, MIEJSKIEJ ORAZ OSIEDLOWEJ BIBLIOTEKI 

W tytule regulaminu po słowie "Wypożyczalni " należy 

umleścit odpowiednie słowa: "Wojewódzkiej i Miejskiej " , 
"Powiatowej i Miejskiej", "Miejskiej ", "Osiedlowej ". 

Ze względu na trudności, które mogą powstać przy równo
czesnej obecności w wypożyczalni dorosłych i dzieci , pożąda
ne jest w miarę potrzeby i możnośc i wyznaczać dla obu grup 
oddzielne dni i godziny korzystania z wypożyczalni. 

Do § ,. 

Obywa tel ma zasadn iczo prawo korzystać z każdej pla
cówki bibliotecznej sieci miejskiej biblioteki publicznej (filie, 
punkty) , ale pierwszeństwo mają zamieszkali w jej rejonie; 
w razie nadmierne90 przyrostu czytelników i niedostatecznej 
Ilości książek pozos tających do ich dyspozycji, a tym samym 

. niem.ożliwości przyjmowania dalszych zapisów prezydium wo
jewódzkiej, powiatowej, miejski e j rady narodowej - wydział 

(oddzia l) kultury, prezydi um rady narodowej osiedla może ze
zwolić placówce na n ieprzyjmowanie nowych czytelników nie 
zamieszk'alych w rejonie. 

Jeżeli w pobliżu zn ajduje się osobna biblioteka filialna 
dla dzieci do lat 14. wówcza~ w u<,t l naki.y dodać sł'owa: "od 
la t. 15". 

Do § 2. 

Kaucję składają osoby przebywające czasowo na teren ie 
m iasta (osied la ); do osób tych nal eży również zali czać woj
skowych. 

Wysokość kai.ICji w granicach od 15 do 30 zl uchwala pre
zydium wojewódzkiej, powiatowej , miejskiej rady narodowej 
i rad y narodowej osiedla. Przy pobieraniu kaucji bibliote
karz obowiązany jest p'oslugiwa ć się kwitariuszem wydanym 
pr1.Cz właściwy organ prezydium rady narodowej oraz od.pro
wadzać pieniądze zgodnie z obmviązującymi przepisami. 

Do § 3 ust. 1. 

Uwzględniając stan i jakość księgozbioru oraz liczbę czy
telników prezydium wojewódzkiej, powiatowej, miejskiej l a
dy narodowej - wydzial (oddział) kultury, prezydium rady 
narodowej osiedla ustala - na wniosek kierownika bibliote
ki - ile ks iążek moina jednorazowo wypożyczyć czytelniko
wi do ' domu. 

Celem zwiększenia czytelnictwa książek popularnonauko
wych należy określić także liczbę wypożyczonych tomów be-
~~s~kL . 

Do § 3 ust. 2 . . 

Okres, na ja ki biblioteka wypożycza po wieśc i , nie powi
nien przekraczać 14 dni, z tym że w lecie ok res ten należy 

przedłużać do 21 dni. 

Do § 3 ust. 5. 

Biblioteka powinna zasadniczo korzystać z wypożyczan i a 

k siążek w ramach si eci p ublicznych bibliotek powszechnych 
(biblioteka pow .ialowa, b ib lioteka wojewódzka). Tą drogą ' 

otrzymane książki pożycza się do domu ; natomiast z książek 
wypożyczonych poza siecią publicznych bibliotek powszech
nych czytelnik może kurzystać tylko na miejscu. 

Do § 3 ust. 8. 

Jeżel i książka zos tała wypożyczona do domu, w którym 
stwierdzono zakażną chorobę, na leży p rzed zw róceniem jej do 
biblioteki ' zd ezynfekować ją zgodnie z obowiąZlljącymi przepi 
sami sanitarnymi. 

De § 4. 

Wprowadzen ie opłat za przetrzymywanie książek ma ma
czenie wychowawcze. Określony w regu laminie okres wypo
życzenia książk i z możliwością przesunięcia termi nu zwrotu 
jest wystarczający na jej przeczytanie, zas tosowanie zatem 
rygorów do opieszałych czytelników jest konieczne. W yzna
czona opłata stanowi środek ostrzegaw·czy. Bibliotekarz po- .· 
winien pouczać czytelników o konieczności terminowego od- ' 
dawanIa książek, 

Do § 4 ust. 2. 

Osoba upoważniona musi · wydać osobne potwierdzenie 
odbioru k siążki I osobne pokwitowanie na pobrane pieniądze. 

Kwitariuste otrzymuje biblioteka z właściwego organu prezy
dium rady narodowej; pi eniądze odprowadza się zgodnie z 
przepisami. 

Do § 4 ust. 4. 

Przez opornego czytelnika należy rozumieć osobę, która 
mimo upomnień albo odmawia wręcz, albo uchyla się od zwro- •. 
tu książek i uiszczeDia opłat. 

.. 
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" W p~aktyce U4'·ÓWJlD czytelnik, jak i bibliotekarz powin-
... ni przeglądać książkę przed wypożyczeniem, Zauważone uszko
(" 'dz€nia bibłiD1-ek.arz odnotowl1je na karcie uszkodzeń, Ze wzglęr dów os'zczę.dwJŚCiowych zbędne jest z.aopatrywaniez góry 
L wszystkich książek w karty uszkodzeń; należy to uczynić do
t- pie:o ",:,ówczas, ~dy z~~dzie p,otrzeba, . B. ibliote~arz p,o'."i~i.en 
~ wYJaśmć czytelmkom, lZ obowiązani są stale dbac o kSlązkl Ja-

1
~ ko o mienie społeczne, odpowiednio je zabezpieczając, 
J' zwłaszcza w czasie przenos.zenia z biblioteki do domu i z po
" wrotem. 

k. ' • --

'.;. Do f tS ust. 1. 

Wartość zagubiDnej lub miszczon~j ksi.ątki ,\tSt.ala się lli1l 
t podstawie ceny bieżącej, Nadt~ d{)c.eDV książki dolicza się 
~,c' koszty opra wy. 

r • 

Do § tS ust. g. 

Za uszkodzenie ks\ążki u'waża sIę: kreślenie ołówkiem, 

piórem" robienie uwag lub . notatek, zaginanie, rozdarcie, wy
~wani8 kartek, plamy wszelkiego rodzaju itp . 

,.1, ' Bibliotekarz obowiązany jest udzielić czytelnikowi szcze
l, " gółowych informacji co do sposobu' zapisywania się, korzysta
,~ 'nia z katalogów itp. 

-------------------------------------------
Do udzielania czytelnikom porad i informacji w zakresie 

korzystania z książek i zestawień literatury należy w bibliote-
ce zorganizować dział informacyjny. . 

Jeżeli bibliotekarz nie może udzielić czytelnikowi odpo
wiedzi, powinien- zwrócić się <;lo biblioteki wyższego stopnia 
or~anizacyjnego i po otrzymaniu sta.mtąd wyjaśnień - prze
kazać je czytelnikowi. 

Do § 8, 

Księga życzeń i zażaleń musi być dostępna w godzinach 
otwarcia biblioteki; może ona znajdować się u przyjmującego 
zapisy w wypożyczalni, u kierownika biblioteki lub w czytelni, 
co należy zaznaczyć w regulaminie. 

Dał 9. 

Przepis ten powinien być bardzo oględnie stosowany. 
W razie potrzeby należy czytelnika przestrzegać przed ,kon
sekwe11cjami niestosowania się do regulaminu. Dopiero po 
bezskutecznym upominaniu należy zastosować sankcje przewl
dziane w -§ 9 regulaminu, Pózbawienie prawa korzystania Z 

wypożyczalni powinno być ograniczone do jednego, dwóch lub 
trzech miesięcy. 

W ostatnim zdaniu tegc paragrafu oraz w podpisie poci' 
uchwałą po słowie "Prezydium" należy wstawić określeni.e Ta
dy narodowej, której biblioteka podlega (wojewódzkiej, po
wiatowej, miejskiej, osiedla), 

Załącznik nr 3. 

RAMOWY REGULAMIN WYPOŻYCZALNI GROMADZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

§ 1. 

Prawo korzystania. 

l. Prawo d-o bezpłatnego kOI'!:r.;tania .1: wyp-otyculnl ma
J" wS'Zyt;1:y obywat1:!le. 

l. Obywatel pełnoletni powinien przy zapisie: 
a) okaozac dowód osobisty lub inny doktlm~nt stwierdzają

cy tożsamość i miejsce zamieszkania, 
h) złożyć na karcie zapisu zobowiązanie przestrzegania 

regulaminu wypożyczalni. 
3. Za czytelnika niepełnoletn .iego odpowiadają, zgodnie z 

prz.episami, rodzice bądt opiekunowie prawni. 
<I. Czytelnik obowiązany jest -zawUI:dom:i.ć 'O zmianie adre

lU' i .miajS'c1l pmcy. 

łZ, 

K<nlcje. 

Od czytelników, którzy nie są stałymi mi-esikancami ~ro
m,ady lub miejscowości objętych działalnością biblioteki bądź 

' nie pracują stale ,na ich terenie, pobiera się przy zapisie kau" 
.. ~. cjQ ' (zwrotną) w wysokośd .' . . ił ,~.s~OWllie • • '. ! .). 

,. 1 ,złotych. 

§ 3. 

'.' , 
" Wypożyczanie • . 

,l.. 

1. "' Jednorazowo można wypO'Życzat • . . . tomy, nie 
Ilcz/lC-broszur. na ókres nie dłui:szy uU: cztery tygodllie. 

/ 

2. Termin 2Vvrotu wypożyczonej książki może być przesu
nięty, o ile uie ma na nią zapolrzBbowania ze strony innych 
czytelników. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach bibliotece 
przysługuje prawo żądania zwrotu wypożyczonych książek 

przed upływem terminu. 

4. Jeżeli czytelnik potrzebuje książki, której nie ma w 
księgozbiorze, biblioteka obowiązana jest starać się o jej wy
pożyczenie z innej biblioteki. 

5, Z. książek stanowiących księgozbiór podręczny i z cza
sopism: bieżących lub nie oprawionych można korzystać tylko 
na miejscu w bibliotece. 

6. Czytelnik, w którego domu panuje choroba zakazna, 
nie może korzystać z wypożyczalni. 

§ 4. 

Pn:etrzymywarrle ksiązek. 

1. Jeżeli czytelnik przetrzymuje książki ponad te.rm~ 
określony w § 3 ust. 1 bądż 2, otrzymuje po tygodniu pierwsza 
upomnienie, a po dwu tygodniilch drugie upomnienie. Po trzech 
tygodniach posyła się upoważnioną osobę celem odbioru 
książki oraz podjęcia za pokwitowaniem opłat należnych VJl 

myśl przepisów ust. 2 i 3. 
2. Za nieuzasadnione przetrzymywanie książ.ek pobier~ 

się opłaty w wysokości 10 gr za każdą dobę od jednego tomUt 

3. Za każde pisemne lipomrrienie pobiera się 60 groszy. 
4. Jeżeli czytelnik odma ..... oia oddania książki bądź uiszcz .. 

Dla należnych opłat, biblioteka dochodzi swych pretensji w 
drodze .prawIlej. 
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§ 5. 

Poszanowanie książek. 

1. Czytelnik powinien pamit;tat. że książka wypożyczona 
z biblioteki jest własnością społeczną i że należy ją szanować 
i zabezpieczać przed zn iszczeniem, szczególnie przy przeno
szeniu z biblioteki do domu i z powrotem. 

2. Czytelnik, .jak i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę 
na stan ks i ążki przed wypożyczen iem. Uszkodzenia powinny' 
być zapisywane na "karcie uszkodzeń". " 

§ 6. 

Zagub: enie, zniszczenie lub uszkodzenie książki. 

1. Czytelnik obowiązćmy jest odkupić zagubioną lub znisz
czoną książ,kę oraz pokryĆ' koszty jej oprawy. O ile odkupie
nie jest niemożliwe, czy telnik powinien uiścić jej wartość. 
W wyjątkowych przypadkach czytelnik mo~e dostarczyć w 
miejsce zagubionej lub zn iszczonej książki inną o rownej war
tości, przydatną dla biblioteki. 

2. Za uszkodzenie książki czytelnik obowiązany jest za
płacić odszkodowanie, którego wysokość określa kierownik 
biblioteki w zależności od stopnia uszkodzenia książki. 

3. Za szkodę wynikłą ze zniszczenia książki lub jej 
uszkodzenia odpowiada czytelnik z wyjątkiem przypadków wy
wołanych okolicznościami niezależnymi od czytelnika. 

-§ 7. 

2yczenlal .zażalenia czyl.elników. 

Wszelkie · życzenia oraz zażalenia należy wpisywać do 
"księgi życzeń i zażaleń", która znajduje się u kierowniko bh 
bIloteki . ' 

§ 8. 

Przepis końcowy. 

", .. 

0', 

Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów mmeJszego . "o. 
regulaminu, może być - na podstawie decyzji kierownika bi- c 

" f 
blioteki - czasowo pozbawiony praowa korzystania z bibliote-
k!. Czytelnikowi przysługuje wówczas prawo odwołania się 

do Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej. 

Zatwierdzono uchwałą nr 

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 

" w 

z dnia 

(pieczęć prezydium gromadzkiej 
rady narodowej) 

195 . . r. 

(podpis) 

Załącznik nr 4. 

• I' 

A 

oj 

INSTRUKCJA DO " RAMOWEGO REGULAMINU WYPO!YCZALNI GROMADZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

Z wypożyczalni gromadzkiej biblioteki publicznej mogą 
korzystać wszyscy obywatele, pon iewai przy równoczesnej 
obsłudze doroslych i dzieci. pOl-vstają rÓżne trudp.~ci, wskaza
ne jest Vi miarę potrzeby i możności wyznaczać dla obu grup 
'osobne godziny lub dni· korzystania z wypożyczalni. 

Do § l. 

Jeżeli bibliotekarz zna osobiście zgłaszającego się, może 

nie wymagać przedstawienia dowodu osobistego lub innego 
dowodu stwierdzającego tożsamość osoby i miejsce zamiesz
kvnia. 

Do § 2. 

Kaucje składają osoby przeb"'Y\vające czasowo na terenie 
gromady lub miejscowości objętych działalnością biblioteki; 
do osób tych należy również zaliczać wojskowych. 

Wysokość kaucji w granicach od 15 do 30 zł uchwala pre
zydium gromadzkiej rady narodowej. Przy pobieraniu kaucji 
bihliotekarz obowiązany jest posługiwać się kwitariunem do
f!t.afczonym przez prf'>zydillPl qromadzkiej rady narodowej oraz 
odprowadzać pien i ądze zgodnie z przepisami. 

Do § 3 ust. 1. 

Uwzględniając stan i jakość księgozbioru oraz liczbę czy
telników prezydium gromadzkiej rady narodowej ustala - na 
wniosek kierownika biblioteki - ile książek można jednorazo
wo wypożyczać czytelnikowi do domu. 

Celem zwiększenia czytelnictwa książek popularno-nauko
:wych bibliotekarz pow inien starać się, aby przy jednoczesnym 

wypożyczaniu dwóch lub więcej książek przynajmniej jedna z ' 
nich była popularnonaukowa. 

Do § 3 ust. 4. 

W przypadku zgłoszenia przez cżytelnika zapotrzebowa
nia na książkę, której biblioteka nie posiada, kierownik bi
blioteki obowiązany jest zwrócić się o nią do powiatowej bi
bJloteki publicznej, a ta z kolei do wojewódzk iej biblioteki pu
bliczne}. 

Do § S ust. 5. 

Jeżeli w bibliotece nie ma osobnej czyte lni, należy umoż
liwić korzystanie z księgozbioru podręcznego w specjalnie na 
ten cel przeznaczonym miejscu (przy osobnym stole) lub -
gdy są ku temu odpowiednie warunki - w świetlicy . 

Jeżeli bibliotekarz nie ma tych mo~liwości i nIe może udo
itępnić prenumerowanych czasopillm, może wyjątkowo wypo
życzać je czytelnikom do domu na okres 5 dni, zwracając bacz
ną uwagę na terminowość ' zwrotu oraz całość wypożyczonych 
zeszytów czasopism. 

Do § S ust. 6. 

Jeżeli książka została wypożyczona do " domu, w którym ".' 
atwiercl.zono zakaźną chorobę, naleiy przed oddaniem książki 
do biblioteki zdezynfekować ją zgodnie z obowiązującymi 
przepisami sanitarnymi. 

Do § 4. ' 

Wprowadzenie opłat za przetrzymywanie książ ek maina
czenie wychowawcze. Obowiązkiem bibliotekarza jest " pou-
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czać czytelników o konieczności terminowego oddawania ksią

:tek. Sciągane kwoty , odprowadzone do kasy prezydium gro
!f1adzki.ej rady narodowej, nie wpływają na zwiększenie budże
tu biblioteki. 

Pisemne wezwania o zapłatę należności kierować należy 

·dopiero po bez!okutecznym ustnym upominaniu. Pierwsze i dru
gie upomnienie stanowi ostrzeżenie, a trzecie -- pisemną za
powiedź skierowania sprawy na drogę prawną. 

Osoba upowaźniona musi wydać osobne potwierdzenie od-
- bioru książki i osobne pokwitowanie na pobrane pieniądze. 

Kwitariusze wydaje prezydium gromadzkiej rady narodowej. 
Pieniądze odprowadza się zgodnie z obowiąwjącymi przepi
lami. 

Do § 5. 

Zarówno bibliotekarz, jak i czytelnik powinni przeglądać 
książki przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenie biblio
tekarz odnotowuje na karcie uszkodzeń, nakl ejonej na we
wnętrznej stronie tylnej okładziny. Ze względówoszczędno
ściowych należy zaopalryw!ić książki. w karty uszkodzeń tylko 
wówczas, gdy zajdzie potrzeba. Bibliotekarz powinien stale 
wy jaśniać, czyŁelnilcom, . iż o.bowiązani są dbać o książki jako 
O mienie społeczne zabezpieczając je, zwłaszcza w czasie prze
noszenia z biblioteki do domu i z powrotem. 

RAMOWY REGULAMIN CZYTELNI 

§ 1. 

Prawo ł warunki korzystania. 

1. Prawo korzys'tania z czyte lni mają wszyscy obywate
- le od ukończonych 14 lat życia, bez względu na to, czy są sta
łymi czytelnikami, cz\, tei chcą korzystać z czytelni dorażnie. 

2. Zgia szający liię składa u bibliotekarza ~yiurnego legi
t y mację służbową lub inny dokument z .fotografiq ważny na da
n \ ()kres. 

3. Wierzchnie okrycie oraz teczkę należy pozostawić w 
wyznaczonym nllejscu. 

4. W czytelni zajmuje się miejsca zgodnie ze wskazania
mi dy:turnego bibliotekarza. 

5. W czytelni obowillzuje cisza, nie wojno palić papiero
sów ani spożywać posiłków. 

§ ~ . 

Korzystanie ze zbiorów. 

l . W czytelni korzystać można z księgozbioru podręczne

go, z czasopism bieżących oraz z księgozpioru ogólnego (z ma
g azynu). 

2. Z przyniesionych ze sobą ksiąiek można korzystać po 
uzyskaniu zgody dyżurnego bibliotekarza. 

3. Z ksiGgozbioru podręcznego i z b i eżących cza sopism 
korzysta cżytelnik bezpośredruo. 

'-4. Kliiqżki wybrane z księgozbioru podręcznego czytelnik 
zwraca dyżurnemu bibliotekarzowi, z wyjątkiem słowników i 
encyklopedii, które ustawia sam na miejscu. 

5. · Ksi,ążki z magazynu zamawia się przez złozenie u dy
żurn ego bibliotekarza karty wstępu, stanow,iącej równocześnie 

kartę zamów ienia i rewers 

Do § 6 ust. 1. 

Wartość zagubionej lub zn iSZC70nej ksi ążk i ustala się na 
pods,tawie r.eny bieżącej . Nadlf! dol icza się do ceny książki 
k a szty opraw y. ' 

Do § /3 ust. 2. 

Za uszkodzenie książki uważa się : kreś.lenie ołówkiem, 

piórem, robienie uwag, notatek, zaginanie, rozdarcie, wyrwa
nie kartek, plamy wszelkiego rodzaju itp , 

Do § 7. 

Księga życzeń I zażaleń mUlI być dostępna przez cały 

cza~ otwarcia bibliotekI. 

Do § 8. 

Czasowe pozbawhmie prawa korzystania z czytelni należy 
stosować bardzo oględnie, po uprzednich kilkakrotnych upom-
nieniach czytelnika. . 

Pozbawienie prawa 'korzystania z wypożyczalni powi nno 
się ograniczać do okr€su jednego, dwóch lub trzech miesięcy. 

Załącmik nr 5 . 

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

6. Cźytelnik może ot.rzymać z magazynu jednorazowo nie 
więcej niż . " tomy. W wyjątkowych przypadka ch 
można za zgodą dyżurnego bibliotekarza otrzymać w ięcej ksią

żek . 

7. Jei.eli czytelnik pragnie korzystać z dostiHczonej mu 
z magazynu ksią7, ki w dniach następnych, bibliotekarz zatrzy
m uje j1j w czytelni do dyspozycji czytelnika . 

8. Czytelnik może zamówii" książkę, która ch wi lowo jest 
w czytaniu . 

9. Z księgozbioru podręcznego nie pożycza się ksi!}Żek do 
domu . 

10. J eżeli czytelnik chce wziąć do domu książkę, otrzy
maną w czytelni :z ogólnego ksi ęgozbioru (2 maglIzynu) , to 
książka ta zostaje przekazana do wypożyczaIn) , gdzie cZlt~~I

nik pożycza ją zgodnie z obowiązującym tam regulllmine'l1 . 

l!. Nie pożycza się do domu książek dostarcz,on y ch z in
nych bibliotek . n ie nal eżących do sieci publi cznych bibliotek 
pow szechnych. 

12. Książek przemaczonych do czytania w czytelni nie 
wolno wynosić poza jej obręb do innych pomieszczeń biblio-
teki. . 

13. Przed opuszczeniem . qytelni czytelnik zwractl książki 
i ot.rzymuje z powrotem dokument wymieniony w § l ust. 2. 

§ 3. 

Porady i informacje. 

Czytelnik może zwracać si ę do dyżurnego bi blioi ekarzil o 
informacje dotyczące książek, zestawień literatury ·na intere-
5Ujący g.O temat oraz o wskazówki co do sposobu pr,(!cy z 
książką. 
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§ 4. 

Zbieranie materiałów. 

Jeżeli czytelnik, poza robieniem notatek i wyciągów do 
własnego użytku, Imignle kopiować: rysunki, schematy, plany, 
mapy itd, może to uczynić tylko po uprzednim porozum!e,ńiu 
się z dyżurnym bibliotekarzem (ewentualnie na specjalnie wy-
znaczonym miejscu). . ' 

f 5. 

Poszanowanie książek. 

1. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, 
z którymi powinien obchodzić się starannie, pamiętając, że jest 
to mienie społeczne; spostrzeżone uszkodzenia powinien ,na
tychmiast zgłaszać dyżurnemu bibliotekarzowL 

2. Korzystanie ze zbiorów specjalnych (ryciny, mapy itd.) 
wymaga szczególnej uwagi, aby nie narazić ich na uszkodza
nie. 

3. f Do czytelni nie wolno przynosić kałamarzy i butelek 
z atramentem; należy posługiwać się wiecznym piórem lub 
ołówkiem. 

§ 6. 

tyczenia i zażalenia czytelnlk6w. 

Zyczenia i zażalenia należy wpisywać do ,;księgi życzeń 
ł zażaleń", która znajduje sili. ! ! ! f ! W szczególności ' 

Poz. ~3ł 

należy zgłaszać życzenia, dotyczące dostarczanIa potrzebnych , ' t. 
cźytelnikowi książek, których biblioteka nie posiada. W miarą 
możnoścj bibiioteka będzie dostarczała żądanych książek w 
drodze z~kupu ' łub wypożyczania z innych bibiiote~. , " ,! 

§ 1. 

Przepisy końcowa. 

\ 1. Korzystający z czytelni zobowiązuje się do przestrze-
gania niniejszego regulaminu. 

2. Nie stosujący się do przepisów regulaminu czytelni 
może na mocy decyzji kierownika biblioteki utracić czasowo 
prawo do korzystania z czytelni. Czytelnikowi przysługuj1! 

wtedy prawo odwołania się do Prezydium . 
Rady Narodowej - Wydział (Oddział) Kultury. 

Zatwierdzono uchwałą nr • 

Prezydium I 

z dnia 

(pieczęć prezydium 
rady narodowej) 

l 

I I I 

I • Rady Narodowej 

I ! 195 .. r. 

I J 
(podpis) 

Załącznik nr 8. 

>. 
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INSTRUKCJA DO RAMOWEGO REGULAMINU CZYTELNI WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ, POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ, 
MIEJSKIEJ, OSIEDLOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

W tytule regulaminu po słowie "Czytelni" należy umie
ścić odpowiednie słowa: "Wojewódzkiej i Miejskiej" , "Powia
towej i Miejskiej", "Miejskiej", "Osiedlowej". 

Do § l ust. 1. 

Z czytelni mogą korzystać wszyscy obywatele, którzy 
ukończyli 14 lat życia. Dla dzieci powinna być osobna czytel
nia Jeżeli nie ma na to warunków lokalowych, należy wyzna
czać osobno dni i godziny dla dorosłych i młodzieży od U lat, 
a osobno dla dzieci do 14 lat. Uniknie się w ten sposób szere
gu trudności, jakie mogłyby powstać przy równoczesnej obec
ności dorosłych, młodzieży i dzieci. 

Jeżeli z tej samej czytelni maj4 korzystać dz~i do 14 
lat, obowictzuje Je odrębny regulamin. 

Do § f U&t. 2. 

Innym dokumentem może być zaświadczenie zakładu pra
cy z fotografitt, legitymacja uczniowska (studencka), legity
macja związku zawodowego, książeczka ubezpieczeniowa. Bi
bliotekarz musi sprawdzić, czy dokument ważny jest na dany 
okres (data wystawienia, termin prolongaty, znaczki związku 
zawodowego za ostatni miesiąc itp.). 

Do § l ust. 3. 

Zależnie od lokalu, jakim rozporządza biblioteka, czy
telnicy b~dą składać okrycia wierzchnie, w specjalnej szatni 
lub na wieszaliach w czytelni. Nie należy dopuścić do tego, 
aby okrycia wieszano na poręczach krzeseł. 

Do § l ust. 4. 

Można stosować wydawanie "numerków" odpowiadaj,- ' 
eych wyznaczonym miejscom. 

Do § 2 ust. 2. 

Jeżeli czytelnik przynosi "tło czytelni własne książki, bi- ' 
bliotekarz dyżurny odnotowuje to na kucie wstępu. 

Dd § 2 ust. 4. 

Wkładanie przeczytanych książek na półkę przez czytel~ 
nika nie jest wskazane ze względu na możliwość nieodpowied- ~ 
niego ich umieszczenia. 

Do § 2 usi. ~. 

Należy wstawić ustaloną ilość książek, np. 2, 4, e. 

Do§ 2 ust. 1. 

W razie gdy książka jest zamówiona z magazynu pnez 
innego czytelnika, zatrzymywani1! jej w czytelni nie powinno 
trwać dłużej niż 1-4 dni. 

Do § B. 

Do udzielania czytelnikóm porad l informacji- w zakresie 
metod pracy z książką, doboru lektury i zestawień literatury 
na temat interesujący czytelników. należy w bibliotece<zorga.:;.· : 
nizować dział informacyjny. . , 

• I 
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Jeżeli bibliotekarz nie' może udzielić czyteln ikowi odpo
wiedzi, powin ien zwrócić się do biblio teki wyższego stopnia 

" i .po otrzymaniu wyjaśn ień przeka :rać/je czyte lnikowi . 
" Biblioteka musi utrzymywać stały kontakt z biblioteką 
f- '- ~ższego stopnia org~nizacyjnego. 

·.po § 4. 

Kopiowanię (rysunków. wykresów, map) dozwolone jest 
tylko prżez kalkę techniczną przy użyciu miękkiego ołówka. 

,;~ Do § 6. 
',' 

• < - • ' • Księga życzell i zażaleń może znajdować się w czytelni 
lub wypożyczalni; należy wpisać, gdzie istotnie się znajduje. 

597 Poz. 521. 

Do § 7 ust. 2. 

Przepis ten powin ien być bardzo oględnie stosowilny. 
W rózie pot rzeby na leży cz yte :nik a przestrzegać przed kon
sekw encjami ni esł.osowania s i ę do regulaminu . Dopiero po 
bezsk utecznym upominaniu nal eży zastosować sankcje prze
wid:ziane w § 7 regulaminu czytelni. Pozbawi enie prawa ko
rzys tania z czytelni powinno być ograniczone do jednego, 
dwóch lub trzech miesit,cy. 

W ostatnim . zdaniu tego paragrafu oraz w poupisie pod 
uchwałą po slowie "Prezydium" wstawiĆ' okreś lęnie rady nel
rodowej, której biblio~eka podlega (wojewódzkiej, powhto'
wej, miejskiej, osiedla). 

Załącznl~ nr 7. 

RAMOWY REGULAMIN CZYTELNI GROMADZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

§ 1. 

Prawo korzystania z czyłE'lni. 

,L Prawo do bezpłatnego korzystania z czytelni mają 
wszyscy obywatele. 

2. Obywatel pragnący korzystać z czytelni obowiązany 
jest każdorazowo wpisywać się do "księgi obecności " . 

3. Osoby nie znane bibliotekarzowi skl~dają na czas po
Y., bytu w czytelni dokument z fotografią stwierdzający tożsa

I mość, ważny na dany okres. 

4. Wierzchnie okrycie należy pozostawić w wyznaczo-
\00 -.-

., nym na to miejscu. 

~_, ' 5. W czytelni obowiązuje cisza, nie wolno palić papiero-
c "- sów ani si>0żywać posiłków. 

§ 2. 

Korzystanie ze zbiorów. 

1. W czyteln i. możua korzystać z księgozbi oru podręcz

nego, z czasopism bi eżących oraz książek i czasopism znaj-
;:,. dujących się w magazynie. 

2. Z księgo~bioru podręcznego i z czasopism bieżących 
czytelnik kprzysta bezpośrednio. 

3. Nie należy przetrzymywać książek ponad czas faktycz
nie potrzebny. Przed opuszczeniem czytelni wszyslkie książki 
muszą być oddane do rąk bibliotekarza, który jednocześ n ie 
zwraca dowody wymienione w § 1 ust. 3. 

§ 3. 

Poszanowanie ksłąiek. 

t. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, 
·z. których korzysta w czytelni. Z książkami tymi powinien 
obchodzić się starannie, 8 spostrzeżone uszkodzenia natych
miast zgłaszać bibliotekarzowi. 

'. 2. Za wszelkie uszkodzenia książek lub cZilsopism .czy-
telnik pOWJllWD uiścić odszkodowan ie w wysokości okre
ślonej przez bibl iotekarza. 

§ 4. 

ŻyClenla 7.ażalenia czytelników. 

\Vszelkie życzenia i zażalenia powinie n czy telnik wpisy
wał; do "księgi życzei'l i zażaleil", która znajduje się u bib lio
tekarza. W szczególności na leży zgłaszać życzenia dotyczą ce 

dostarczania potrzebnych czytelnikowi książek. których biblio
teka nie posiada . W miarę możności biblioteka b~dzie do<;tar
czała żądanych książek w drodze zakupu lub wypożyczen i a 

z innych bibliotek. 

§ 5. 

Przepis końcowy. 

Osoba nie stosująca się do przepisów regulaminu czytel
ni może utracić czasowo prawo do korzystania z czyteln i na 
podstawie decyzj ~ kierownika biblioteki. Przy s ługuje jej wów
czas prawo odwolania się do Prezydium Gromadzkiej Rady 
Narodowej. 

Zatwierdzono uchwalą nr 

'Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 

w 

z dnia 

():>;-eczęć prezyd iu m 
gromadzk iej rady narodowej) 

195 . r. 

(podpis) 
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Załącznik nr 8. 

INSTRUKCJA DO RAMOWEGO REGULAMINU CZYTELNI GROMADZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

Ze względu na trudności, które mogą ' powstać przy rów
noczesnej obecności w czytelni dorosłych i dzieci, pożądane 
jest, aby w miarę możności wyznaczać dla obu grup oddzielne 
dni i godziny korzystania ' z czytelni. 

Do § 1 ust. 2. 

Księga obecności powinna zawierać następujące rubryki: 
data, liczba porządkowa (każdego dnia kolejno rozpoczynać 
od 1), podpis czytelnika, adres nie mieszkających w siedzibie 
biblioteki, podpis bibliotekarza (każdego dnia), uwagi. 

Do § 1 ust, 3. 

Od osób znanych osobiście bibliotekarzowi nie należy 
żądać dowodów stwierdzających tożsamość; natomiast osoby 
nie zhane bibliotekarzowi muszą na czas ' pobytu w czytelni 
złożyć np. legitymację służbową, zaświadczenie zakładu pracy 
z fotografią, legitymację uczniowską ' (studencką), legitymację 

związku zawodowego, książeczkę ubezpieczeniowil. Bibliote
karz musi sprawdzić, czy dokument jest ważny na dany okres 
(data wystawienia, termin prolongaty, znaczki związku zawo
dowego za ostatni miesi~c). 

Do § 1 ust. 4. 

Ponieważ gromadzka biblioteka nie ma zwykle osobnej 
szatni, należy w czytelni umieścić 'wieszadła i nie dopuszczać 
do rozkładania wierzchnich okryć na poręczach krzeseł, na 
oknach itp. 

Do § 2 ust. 1. 

Bibliotekarz dostarczając czytelnikowi książkę z ogólnego 
księgozbioru zatrzymuje. u siebie kartę książki l zapisuje na 
niej zamiast numeru nazwisko czytelnika. 

Do . § 2 ust. 3. 

Czytelnik nie powImen przetrzymywać na stole książek, 
z których nie koi'zysta, gdyż mogą one być potrzebne innym 
osobom. W celu uniknięcia pomyłek przy wkładaniu na półk.i 
książek wziętych z księgozbioru podręcznego czytelnik od
daje je do rąk bibliotekarza, li ten umieszc;za je na właściwym ' 
mIeJSCU. Czytelnik nie powinien mieć w czytaniu na stoI. 
więcej niż 3 - 4 książki. 

Do § 3. 

Bibliotekarz powlUlen zwracać baczną uwagę na to, aby 
czytelnik dobrze obchodził się z książką. 

Zabronione jest kreślenie w książkach, robienie uwag I 
notatek na marginesach, zaginanie kartek, używani~ jako za
kładki jakichkolwiek przedmiotów oprócz kartek papieru . . 

Gdyby czytelnik pragnął skopiować rysunek, wykres, czy 
mapę, może to uczynić tylko przez kalkę techniczną (papier 
pergaminowy). używając miękkiego ołówka . 

Do § 4. 

Książka życzeń i zażaleń może znajdować si~ u dyżurnego 
bibliotekarza lub w wypożyczalni, co należy zaznaczyć w ra
gulaminie. 

Do § .5, 

Przepis powinien być bardzo oględnie stosowany. Pracow
nicy biblioteki muszą dokładać wszelkich starań, aby stosunek 
czytelnik6w do książki był właściwy. Jeżeli czytelnik ~ie sto
suje się do regulaminu, kierownik biblioteki powinien ostrzec 
go kilkakrotnie; dopiero po bezskutecznych upomnieniach może 
pozbawić go prawa korzystania z czytelni. Pozbawienie moż~ 

. ności korzystania z czytelni powinno być ograniczone do jed- . . 
nego, dwu lub trzech miesięcy. 
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LISTA OSÓB WYRÓ2NIONYCH ODZNAKĄ "PRZODOWNIKA PRACY" 

Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 
1949 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Przodownika Pracy" oraz 
odznaki i dyplomu "Zasłużonego Przodownika Pracy" (Monitor 
Polski Nr A-46, poz, 626) następujące osoby zostały wyróżnione 
w 1ą55 - 1956 r. odznaką 

"PRZODO\v:NIKA. PRACY" , 

przez Centralę Obsługi Przedsięblorstw ·i Instytucji Artystycznych: 

Drewiczewska Michalina, Dukiewicz Stanisław , Jaworski Ma
rian, Kot Halina, Kowalczyk Mieczysław, Węgorek Eugeniusz, Wy
sokiński Stanisław; 

przez Centralny Zarząd Elektryfikacji Rolnictwa: 

Adamczak Mieczysław , Aleksandrowicz Jan, Adamski Ryszard, 
AndLejak Bogumił, Adamczyk Mieczysław, Bronowski Kazimierz, 
Brzeski Władysław, Boruń Edmund, Brzeziński Edward, Bębenek 
Franciszek, Bijata Andrzej, Błaż J ózef, Berent Boleslaw, Bonio Ta
d(nisz, Bala Tadeusz, Ciszewski Wacław, Chrobak Stani sław, Choj
nacki Edmund, Cyperski Jerzy, Chachlowska Michalina, CeImm 
Stanisław, Dominiczak Antoni, Drzewiecki Edmund, Dudek Jan, 
Duda Aleksander, Dudek Stanisław, Gawlicki Stanisł aw, Fijałkow. 
ski Kazimierz, Gan Tadeusz, Gil Bronisław, Grycz Bogdan, Indyk 
Zdzisław, Ilczuk Jan, Jędrasiewicz W itold, Janik Jan, Koza Ta. 
dausz, Krawiec Franciszek, Kłosiak Witold, KolodziejczykJan, 

Krawczykiewicz Wacław , Kożuch Kazimierz, Kasior Czesław, Krup. 
ski Stanisław, Kieć Mieczysław , Kaczmarek Stanisław, Kulan Ed
ward, Kańczak Wacław, Kida Franciszek, Kruszyński Adam, Kara. 
siewicz Eugeniusz, Kupś Teofil , Kruszczyński . Stefan, Kłonowsld 
Ryszard, Kotasiewicz Kl emens, Krawiec Józef, Kaczmarek Jan, Kop. 
czyński Ryszard, Kujawa Jani na , Kula Edward, Kamiński Józef, Ka
liciliski Roman, Kieliszewski Tomasz, Kokoszka Marian, Kraman 
Jan, Lech Marian, Litwa Mieczysław, lukaszuk Tadeusz, ' lużny 
Stanisław, Matrac Mieczysław, Mrożek An drze j, Mazur \Vładyslaw, 
Mazur Bronisław, Mp Ikiewicz Antoni, Majcherek Andrze j, Musia
kowski J an, Nacoń l',larian, Nierobisz Franciszek, Noga Zygmunt, 
Opyrchał Władysław, Opyrchał Bronisław, Pawlik Alfred, PrzybyJ

. ski Stanisław, Piątek Stanisław, Przybylski Leon, Pawłowski Karol, 
Pawłowski Józef, Pawelczyk Ferdynand, Piskorski J ózef, PakulslU 
Ludwik, Przybyło Bronisław , Rzepisko Franciszek, Rymański Ro
man, Rusin Józef, Roj ek Władysław Rożański Kazimierz, Skorackl 
Stanisław , SzkuJ) Władysław, Słobodzian Aleksander, Seifer Lon
gin, Siemdaj Mieczy sław , Szyd lik Julian, Stachowiak Leon, Skar
biński Stanisław, Swiątek J an, Swiatek J an, StyCZyllSki Zbign iew, 
Skowroliski Jan, Tworek Antoni, Waśkowiak Tadeusz, Wolny Mie
czysław, \'Vojtyłko Czesław, Więclaw Antoni, Wojdak Franciszek, 
Za german J an ; 

przez Centralny Zarząd Przemysłu Mięsnego: 

Bazylewicz Michał, Bednarkiewicz Mieqysław, Bieszczad Józef, 
Bożek Józefa, Bubka Stanisław, Budny Maria, Bzodek Józef, Cierpi .. 
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