
REGULAMENT

privind accesul

la activitățile organizate în Ludoteca „Apolodor din Labrador”

Accesul  la  activitățile  organizate  în  Ludoteca  „Apolodor  din  Labrador”  se  face  în
conformitate  cu  Legea  Bibliotecilor  nr.  334/31  mai  2002,  republicată,  şi  cu  Regulamentul  de
organizare şi funcţionare a Bibliotecii Naţionale a României, elaborat în concordanţă cu prevederile
legale  referitoare  la  protecţia  patrimoniului  cultural  naţional,  la  drepturile  de autor  şi  drepturile
conexe. Biblioteca Naţională a României garantează confidenţialitatea datelor cu caracter personal
furnizate de utilizatori în vederea eliberării cardului de acces.

Prezentul  Regulament stabilește  regimul  de  funcționare  a  Ludotecii  „Apolodor  din
Labrador”,  spațiu educativ pentru copiii preșcolari, cu vârste cuprinse între 4-6 ani, pe baza
unui  program  educațional  alcătuit  din  ateliere  creative  și  tematice,  susținute  de  Serviciul
Marketing  și  Comunicare  în  colaborare  cu  alte  servicii  din  bibliotecă,  precum  și  din  ateliere
susținute în parteneriat cu alte organizații/instituții din domeniul cultural și educațional. 

Utilizatorii  care  participă  la  activitățile  organizate  în  spațiul  Ludoteca  „Apolodor  din
Labrador” au obligaţia să cunoască şi să respecte permanent prevederile prezentului Regulament.

Cap. I. Accesul în ludotecă

Art. 1.1. În spațiul  Ludoteca „Apolodor din Labrador”,  accesul preșcolarilor  cu vârste cuprinse
între 4-6 ani, se face doar cu însoțitor și pe baza prezentării cardului de acces, care este gratuit și se
eliberează  conform prevederilor  din  art.  1.1.  din  Regulamentul  privind  accesul  utilizatorilor  la
colecţiile şi serviciile Bibliotecii Naţionale a României: „Pentru utilizatorii cu vârsta de peste 14
ani, cardul de acces se eliberează pe baza cărţii de identitate / paşaportului / permisului de şedere.
Pentru utilizatorii cu vârsta sub 14 ani sunt necesare următoarele acte : a) cerere scrisă din partea
părinţilor – cu specificarea CNP-ului copilului, depusă personal, la biroul Înscrieri, de către unul
dintre părinţi; b) cartea de identitate a unuia dintre părinţi. ”

Art. 1.2. Accesul utilizatorilor în ludotecă se  face în conformitate cu programul de activități  și
ateliere anunțat și afișat în prealabil pe site-ul bibliotecii și prin completarea unui formular online de
rezervare. 

Art. 1.3.  În funcție de rezervarea la atelierul/activitatea dorită, prin trimiterea formularului online
completat,  părintele/însoțitorul  preșcolarului  are  obligația  de  a  prezenta,  la  sosire,  cardul  de
utilizator, de a se înregistra și de a semna, în registrul de evidență al sălii, de luare la cunoștință a
prezentului Regulament.

Art. 1.4. Utilizatorii care participă la activitățile organizate în ludotecă au obligația de a-și depune
la  garderobă  hainele  și  bagajele  voluminoase,  conform  articolului  2.2.  și  articolului  2.3.  din
Regulamentul  privind  accesul  utilizatorilor  la  colecţiile  şi  serviciile  Bibliotecii  Naţionale  a
României. 
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Art.  1.5. Părintele/Însoțitorul  preșcolarului  are  îndatorirea  de  a  supraveghea  comportamentul
acestuia pe toată durata vizitei în spațiul ludotecii și implicit, al bibliotecii, pentru a preveni riscul
de accidentare.  

Cap. II. Participarea la activitățile organizate în ludotecă

Art. 2.1. Participarea la activitățile, atelierele și evenimentele organizate în ludotecă se face doar
conform orarului de activități anunțat și afișat și pe baza unei rezervări sau înscrieri prealabile, prin
completarea unui formular online, de către însoțitorul preșcolarului. 

Art.  2.2. Părintele/Însoțitorul este  direct  răspunzător  de  toți  preșcolarii  pe  care  îi  aduce  la
activitățile educative și atelierele de creație organizate în ludotecă. 

Art.  2.3. Utilizatorii  ludotecii  au  obligația  de  a-și  supraveghea  obiectele  de  valoare.  Conform
articolului 2.5. din Regulamentul privind accesul utilizatorilor la colecţiile şi serviciile Bibliotecii
Naţionale  a  României, „biblioteca  nu  îşi  asumă  răspunderea  pentru  obiectele  uitate  sau  lăsate
nesupravegheate în spaţiile bibliotecii”. 

Art. 2.4. Pe toată durata vizitei în ludotecă, este interzisă utilizarea necorespunzătoare a obiectelor
din  incinta  ludotecii,  aruncarea  și  deteriorarea  mobilierului,  a  cărților  și  a  jucăriilor.  Utilizarea
cărților și a jucăriilor se va face potrivit scopului lor și cu respect pentru ceilalți participanți.

Art. 2.5. Este strict interzis  comportamentul și limbajul violent, necivilizat, jocurile agresive sau
loviturile aplicate copiilor de către alți copii sau de către adulți.

Art. 2.6. Este obligatorie păstrarea curăţeniei în ludotecă și în incinta bibliotecii.

Art. 2.7. Sunt interzise şi se consideră abateri de la prezentul Regulament următoarele situaţii: 

a) accesul preșcolarilor în absența unui părinte/însoțitor;

b) accesul persoanelor care, prin ţinută sau comportament (stare de ebrietate, igienă precară,
comportament indecent sau violent – fizic sau verbal –, acte iresponsabile etc.), deranjează
activitatea și/sau evenimentul, atelierul organizat în spațiul ludotecii, și implicit al celorlalți
participanți sau a personalului Bibliotecii Naţionale a României; 

c) introducerea  în  ludotecă  sau  depunerea  la  garderobă  a  unor  substanţe  periculoase
(inflamabile, volatile sau explozive), obiecte dure, ascuțite, arme etc.; 

d)  consumul alimentelor şi băuturilor în interiorul ludotecii, cu excepţia băuturilor îmbuteliate
(apă, băuturi răcoritoare); 

e) folosirea telefoanelor celulare în timpul participării la activitățile organizate în ludotecă;

f) accesul cu animale în incinta bibliotecii,  cu excepţia  câinilor însoţitori  ai  persoanelor cu
deficienţe de vedere; 
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Art.  2.8. Sunt  strict  interzise:  îndoirea,  ruperea,  deteriorarea  cărților  și  obiectelor  din  colecția
ludotecii. 

Art.  2.9. În  cazul  sustragerii  sau  tentativei  de  sustragere  a  unor  cărți  sau  a  unor  obiecte  din
interiorul ludotecii, utilizatorului în culpă i se va retrage definitiv cardul de acces şi vor fi sesizate
organele de poliţie.

Cap. III. Programul şi vizitarea ludotecii

Art.  3.1.  Utilizatorii  ludotecii  au acces  atât  la colecțiile  de carte  și  jucării,  cât  și  la activitățile
organizate, doar în timpul programului de activități și ateliere, anunțat și afișat în prealabil pe site-ul
și la sediul bibliotecii. 

Art. 3.2. Orarul  activităților și atelierelor poate fi modificat în funcție de cerințele și  sugestiile
participanților  și/sau  în  funcție  de  disponibilitatea  coordonatorilor/partenerilor  implicați  în
activitățile/atelierele organizate. 
Art. 3.3. Vizitarea ludotecii de către grupuri organizate de preșcolari și/sau grupuri aflate în tur
ghidat  se  va  face  prin  anunțarea  în  prealabil  și  rezervarea  online,  a  vizitei  și  în  funcție  de
organizarea unor activități și ateliere .

Cap. IV. Dispoziții finale

Art.  4.1. Distrugerea  de  către  utilizatori  a  cărților  și  obiectelor  din  interiorul  ludotecii  se
sancţionează prin recuperarea fizică a unor cărți identice sau prin achitarea valorii de inventar a
cărților și obiectelor,  actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o
sumă echivalentă de 5 ori faţă de preţul astfel calculat. 

Art. 4.2. Reclamaţiile şi sesizările privind activitatea ludotecii se vor face în scris şi vor fi depuse la
Secretariatul instituţiei, cu număr de înregistrare.

Art. 4.3. Agresiunea fizică sau verbală la adresa utilizatorilor sau a coordonatorilor de activități și
ateliere din ludotecă, respectiv Biblioteca Naţională a României, precum şi tulburarea desfăşurării
activităţilor  organizate  în  spațiul  ludotecii,  deteriorarea  sau  distrugerea  bunurilor  din  instituția
bibliotecii vor fi sancţionate, în funcţie de gravitatea faptei, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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