
Zarządzenie Nr 27/2018 

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu 

z dnia 21 listopada 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu klubów książki 
 

Na podstawie  4 ust. 1 Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu, 

stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/185/2000 Rady Miejskiej w Brzegu  z dnia 30 

marca 2000 r. zarządzam co następuje: 
 

§1 

Wprowadzam Regulamin klubów książki stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

Zarządzenia. 
 

§2 

Wykonanie Zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom MBP Brzeg prowadzącym 

kluby. 
 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2018 

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu 

z dnia 21 listopada 2018 r. 

 

 

 

REGULAMIN 

KLUBÓW KSIĄŻKI  

1. Kluby książki, zwane w dalszej części Regulaminu Klubem, działają przy 

Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu oraz jej oddziałach, 

zwanych dalej Biblioteką. 

2. Opiekunem Klubu jest bibliotekarz, zwany w dalszej części Regulaminu 

Moderatorem. 

3. Każdy Klub posiada swoją odrębną nazwę, która identyfikuje go z danym oddziałem. 

4. Podstawowym zadaniem Klubu jest promowanie współczesnej literatury i kultury 

polskiej wśród lokalnej społeczności. 

5. Członkiem Klubu może zostać każdy pełnoletni mieszkaniec gminy Brzeg, 

który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraził zgodę na wykorzystanie 

swojego wizerunku (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

6. Do Klubu można zgłosić się w każdym momencie jego działalności. 

7. Uczestnictwo w Klubie jest bezpłatne. 

8. Klub powinien liczyć nie mniej niż 3 i nie więcej niż 12 członków. 

9. Uczestnik Klubu zobowiązuje się do czytania, dyskutowania i zwrotu w terminie 

wypożyczonych przez Moderatora książek. 

10. Gusta czytelnicze nie podlegają ocenie. Każda opinia o książce jest cenna. 

11. Spotkania Klubu odbywają się przynajmniej raz w miesiącu, wg ustalonego 

harmonogramu.  

12. Miejscem spotkań Klubu może być Biblioteka albo inne wybrane przez członków 

Klubu. 

13. Spotkania prowadzone są przez Moderatora lub członka Klubu.  

14. Raz w roku Biblioteka może zorganizować spotkanie z jedynym z autorów książek 

czytanych przez Klub. 

15. Spotkanie autorskie ma charakter otwarty, jednakże członkowie Klubu mają 

pierwszeństwo w uczestnictwie. 

16. W Klubie panują zasady demokratycznego wyboru, wszelkie sporne kwestie 

rozstrzygane są na zasadzie głosowania, w momencie równej liczby głosów 

decydujący głos należy do Moderatora.  

17. Biblioteka zastrzega sobie prawo do utrwalania działalności Klubu w formie zapisu 

fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, 

edukacyjnych i promocyjno-marketingowych na zasadach określonych 

w Regulaminie imprez Biblioteki. 

18. Uczestnictwo w Klubie jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości 

i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. 

19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się zapisy 

Regulaminu imprez Biblioteki. 

 

 



Załącznik nr 1 

 do Regulaminu klubów książki 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną 

im. Księcia Ludwika I w Brzegu, ul. Jana Pawła II 5, 49-300 Brzeg 

mojego wizerunku utrwalonego podczas spotkań klubu 

pn. ……………………………………………………. 

w roku ………… w celach promocyjnych biblioteki. 

Oświadczam,  że zapoznałem/łam się z Regulaminem klubów książki oraz 

Regulaminem imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I Brzegu, 

w tym z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

(§5 ww. Regulaminu imprez). 

 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 

   

   

   

   

   

   

   

 


