
Regulamin „Żywej Biblioteki” 
§ 1. ORGANIZATOR i PARTNERZY  

1. Organizatorem „Żywej Biblioteki” jest Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w 
Suwałkach (zwane dalej Organizatorem), z siedzibą: ul. E. Plater 33A, 16-400 Suwałki. 

2. Partnerzy: 
a) Stowarzyszenie Kulturalne „Bibliofil” 

3. Patroni medialni: 
a) „DwuTygodnik Suwalski” 
b) Radio 5 
c) www.niebywalesuwalki.pl 

 
§ 2. CZYTELNICY 

1. Organizator nie ogranicza wieku Czytelnika. Osoby niepełnoletnie korzystające z „Żywej 
Biblioteki” muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w 
„Żywej Bibliotece” (formularz w załączniku nr 1) lub przybyć na spotkanie z „Książką” pod 
opieką rodziców lub prawnych opiekunów. 

2. Organizatorzy nie zapewniają opieki medycznej Czytelnikom. 

3. Poprzez zgłoszenie swojego udziału w „Żywej Bibliotece” Czytelnik wyraża zgodę na: 

a) wzięcie udziału w „Żywej Bibliotece” na warunkach określonych w Regulaminie Biblioteki; 

b) przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Czytelnika w zakresie niezbędnym dla 
przeprowadzenia akcji „Żywa Biblioteka” (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 
dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883); 

c) opublikowanie w mediach patronackich oraz stronie internetowej Organizatora wizerunku 
uczestnika. 

§ 3. ZASADY UDZIAŁU W „ŻYWEJ BIBLIOTECE” 

1. „Żywa Biblioteka” zostanie przeprowadzona w niedzielę 13 grudnia 2014 roku w Bibliotece 
Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach w godz. 14.00-19.00.  

2. Warunkiem udziału w „Żywej Bibliotece” jest posiadanie Karty Bibliotecznej. 

3. Karty Biblioteczne będą wydawane w czasie funkcjonowania „Żywej Biblioteki”, to znaczy  
13 grudnia w godz. 14.00 -19.00. Osoby, które chciałyby wypożyczyć konkretną książkę  
na konkretną godzinę, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny (87 565 62 46) z Biblioteką 
Publiczną w dniach 11-12 grudnia 2014 r. 



4. Czytelnikom zostanie udostępniony „Katalog Książek”, zawierający krótki opis „Tytułów 
Książek”. Na jego podstawie Czytelnik wybiera „Książkę” i zgłasza swój wybór Bibliotekarzowi, 
który ustala godzinę rozmowy. 

5. Bibliotekarz umieszcza na tablicy informację, która „Książka” w jakich godzinach jest zajęta. 

6. „Książka” ma prawo poprosić o dłuższą przerwę, niż jest to przewidziane w grafiku. 

7. Rozmowa z „Książką” trwa nie dłużej, niż 30 minut.  

8. Bibliotekarz pilnuje czasu rozmowy. 

9. Bibliotekarz czuwa nad przebiegiem rozmowy i ma prawo przerwać ją, jeśli uzna to  
za stosowne. Decyzja Bibliotekarza jest ostateczna. 

10. „Książka” ma prawo przerwać rozmowę w każdym momencie.  

11. Obowiązuje zasada poufności informacji udzielanych przez „Książki” i przez Czytelników.  

§ 4. ZASADY POSTĘPOWONIA WOBEC „KSIĄŻEK” 

1. „Książki” należy szanować. Każda z nich jest dostępna tylko w jednym, niepowtarzalnym 
egzemplarzu.  

2. „Książek” nie należy dotykać, ani też nie wchodzić z nimi w żaden inny kontakt fizyczny. 

3. „Książki” są świadome swojej roli i wystarczająco otwarte. Dlatego jedyną formą lektury  
i sposobem przewracania kolejnych stron są elegancko sformułowane pytania.  

4. „Książka” nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania. „Książka” ma 
prawo odmówić odpowiedzi, gdy uzna, że postawione przez Czytelnika pytanie jest zbyt 
nachalne. Prawo „Książki” do odmowy odpowiedzi należy taktownie uszanować. 

5. Czytelnik powinien mieć świadomość, że satysfakcja z lektury zależy przede wszystkim  
od sposobu obcowania z „Książką”. Najwięcej dowie się ten Czytelnik, który zasłuży sobie  
na zaufanie i szacunek „Książki”. 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin „Żywej Biblioteki” znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora - Biblioteka 
Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach ul. Emilii Plater 33A w Suwałkach, oraz na stronie 
www.bpsuwalki.pl. 

2. W kwestiach dotyczących przebiegu „Żywej Biblioteki” nieprzewidzianych niniejszym 
Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy 
do Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie. 


