
 

 

 

Zasady korzystania z książkomatów: 

1. Warunkiem korzystania z książkomatów jest posiadanie przy sobie legitymacji 

studenckiej (dla słuchaczy studiów podyplomowych, wykładowców, pracowników oraz 

absolwentów – karty bibliotecznej wydanej w Bibliotece). UWAGA! Przed pierwszym 

skorzystaniem z książkomatu należy skontaktować się z Biblioteką, celem 

sprawdzenia czy legitymacja jest aktywna.  

2. Użytkownik zamawia zbiory biblioteczne przez katalog elektroniczny. Jako miejsce 

dostarczenia zamówionych zbiorów wybiera agendę „Książkomat A” lub „Książkomat 

B”. Po sprawdzeniu przez bibliotekarza możliwości realizacji zamówienia, Użytkownik 

otrzymuje informację mailową o przygotowanych do odbioru książkach. 

3. Do jednej skrytki książkomatu czytelnik może zamówić maksymalnie 5 egzemplarzy, 

przy czym łączna liczba wypożyczonych na koncie książek nie może przekroczyć 

15 egzemplarzy. W przypadku zamówienia większej liczby książek zapełniane będą 

kolejne skrytki w miarę ich dostępności. 

4. Instrukcja odbioru zamówionych zbiorów bibliotecznych:  

a. Podejdź do książkomatu w którym czeka na Ciebie zamówienie; 

b. Umieść legitymację w czytniku stykowym (UWAGA! Zamówienie można odebrać 

również wybierając na ekranie opcję "ODBIÓR" i wpisując na klawiaturze swój 

numer albumu z legitymacji BEZ przedrostka CH); 

c. Na ekranie pojawi się Twoje zamówienie – dotknij przycisk Otwórz; 

d. Otworzy się skrytka z zamówieniem, należy z niej wyjąć całą zawartość i zamknąć 

drzwiczki; 

e. Jeśli Twoje zamówienie obejmuje więcej skrytek na ekranie pojawi się informacja 

o dalszych czynnościach; 

f. Gotowe! Pamiętaj o zabraniu swojej legitymacji z czytnika. 

5. Zamówione zbiory Czytelnik powinien odebrać z książkomatu w ciągu 4 dni od 

momentu otrzymania powiadomienia mailowego. W przypadku nieodebrania książek 

w tym terminie będą one usunięte z książkomatu, a zamówienie zostanie anulowane. 

6. Załadunek zamówionych książek realizowany jest wyłącznie w dni powszednie. 

Zamówienia do odbioru w weekend należy składać najpóźniej w piątek do godz. 14:00. 

7. Biblioteka nie przyjmuje reklamacji wynikających z przekroczenia terminu odbioru 

zamówionych zbiorów bibliotecznych. 

8. Książkomaty znajdują się na parterze przy wejściach do Auli A i Auli B w budynku przy 

ul. Sportowej 29 w Chorzowie. 

9. Książkomaty są dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 


