
Wieliczka, 16-01-2020 
 

Regulamin Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych 
działającego przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wieliczce 

1. INFORMACJE OGÓLNE 
a. Instytucją zarządzająca programem ogólnopolskim Dyskusyjnych Klubów Książki jest Instytut 

Książki. Koordynator województwa małopolskiego projektu Dyskusyjnych Klubów Książki 
(dalej: Koordynator) ma siedzibę w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. 

b. Organizatorem Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych działającego przy Powiatowej 
i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wieliczce (dalej: DKK) jest Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Wieliczce z siedzibą przy pl. M. Skulimowskiego 3, tel. 12 385 88 10 (dalej: 
Biblioteka) 

c. Moderatorem DKK  jest wyznaczony pracownik Biblioteki (dalej: Moderator). Moderator 
odpowiedzialny jest za realizację DKK oraz współpracę z Koordynatorem. 

2. CZŁONKOWIE DKK 
a. Członkiem DKK może być osoba dorosła posiadająca aktywne konto w Bibliotece, założone 

w siedzibie głównej lub jej filiach. 
b. Aby zostać członkiem DKK należy przyjść na spotkanie i zgłosić do Moderatora chęć 

uczestnictwa w DKK, podpisać oświadczenia dotyczące wizerunku oraz danych osobowych 
i zapoznać się z klauzulą informacyjną oraz regulaminem. 

c. Członkowie DKK mają prawo do wypożyczania książek w ramach DKK. 
3. SPOTKANIA KLUBU 

a. Spotkania DKK odbywają się w wyznaczonych przez Moderatora dniach i godzinach (ok. 10 
spotkań w ciągu roku), o których członkowie DKK informowani są podczas spotkań. 

b. Informacje o spotkaniach dostępne są także w Bibliotece w Wypożyczalni Głównej, na stronie 
www Biblioteki i w zakładce dedykowanej DKK, na stronie Biblioteki w portalu Facebook oraz 
bezpośrednio u Moderatora DKK. 

c. Moderator może kontaktować się członkami DKK za pomocą poczty elektronicznej lub 
telefonu lub osobiście. 

d. Podczas spotkań dyskusyjnych prowadzonych przez Moderatora szanujemy opinie innych, 
nie oceniamy gustów czytelniczych członków DKK. Nie wszystkie lektury przypadną nam do 
gustu, ale mimo to spróbujemy je przeczytać. Przychodzimy na spotkanie nawet, jeśli nie 
udało się nam dokończyć lektury. Każdy członek DKK jest w niej mile widziany, bez względu 
na to w jakim tempie czyta bądź też ile swojego czasu może spędzać z grupą. Jesteśmy 
otwarci na nowych autorów i nowe książki i przede wszystkim dobrze się bawimy. 

4. WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK W RAMACH DKK 
Każdy członek DKK ma możliwość wypożyczenia książek czytanych na bieżąco w ramach DKK. Książki 
czytane w ramach DKK wybierane są wspólnie przez Moderatora i członków DKK z list dostarczanych 
przez Koordynatora i są udostępniane Bibliotece przez Koordynatora. 

a. Książki, o których będzie następna rozmowa, wypożyczane są przez Moderatora na 
spotkaniach.  

b. Członek DKK, który nie mógł wziąć udziału w spotkaniu, może wyjątkowo wypożyczyć książki 
na następne spotkanie w Wypożyczalni Głównej Biblioteki. Książki te nie są wliczane w pulę 
zbiorów do wypożyczenia określonych przez Regulamin korzystania z wypożyczalni PiMBP 
w Wieliczce.   

c. Każdorazowo członek DKK poświadcza wypożyczenie (a lub b) podpisem w tabelce 
wypożyczeń DKK, zobowiązując się tym samym do zwrotu książki w terminie określonym 
przez Moderatora (na następnym spotkaniu lub w innym terminie przed odsyłką zbiorów DKK 
do Koordynatora). 

5. O sprawach DKK nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Moderator lub Biblioteka. 


