
 

 

 

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. Załadunek zamówionych książek realizowany jest wyłącznie w dni powszednie. 

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

5.  Instrukcja odbioru zamówionych zbiorów bibliotecznych:  

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

b. Umieść legitymację w czytniku stykowym; 

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. 

6. 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.  

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. 

 

 

 



Zasady korzystania z wrzutni:  

 

1. Zwracać można wyłącznie zbiory wypożyczone w Bibliotece WSB w Chorzowie po 

10.10.2020. 

2. Warunkiem korzystania z wrzutni jest posiadanie przy sobie legitymacji studenckiej 

(dla słuchaczy studiów podyplomowych, wykładowców, pracowników oraz 

absolwentów – karty bibliotecznej wydanej w Bibliotece).  

3. Dokumenty należy wkładać pojedynczo, upewniając się czy wrzutnia przyjęła dany 

egzemplarz. 

4. Może wystąpić problem przy próbie zwrotu bardzo cienkich lub bardzo grubych 

książek. Materiały tego typu należy zwrócić u dyżurującego bibliotekarza lub 

pozostawić w szafkach wrzutni tradycyjnej. 

5. Użytkownik po dokonaniu zwrotu materiałów bibliotecznych zobowiązany jest do 

weryfikacji stanu swojego konta.  

6. UWAGA: zwrot materiałów przetrzymanych powoduje zatrzymanie dalszego naliczania 

kar, ale nie zwalnia z obowiązku uregulowania wcześniej naliczonych należności. 

7. Awaria wrzutni nie zwalnia z obowiązku terminowego zwrotu zbiorów. 

8. Z wrzutni należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem. 

9. Wrzutnia znajduje się na pierwszym piętrze przy pokoju 130 w budynku przy ul. 

Sportowej 29 w Chorzowie. 

10. Wrzutnia jest dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 

 

Zasady zamówień książek do odbioru w Bibliotece: 

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

dostarczenia zamówionych zbiorów wybiera agendę „Biblioteka”. Po sprawdzeniu 

przez bibliotekarza możliwości realizacji zamówienia, Użytkownik otrzymuje 

informację mailową o przygotowanym do odbioru dokumencie.  

2. Do odbioru w Bibliotece czytelnik może zamówić jednorazowo dowolną liczbę 

materiałów bibliotecznych, przy czym łączna liczba wypożyczonych na koncie 

dokumentów nie może przekroczyć 15 egzemplarzy. 

3. Przygotowanie zamówionych książek realizowane jest wyłącznie w dni powszednie. 

Zamówienia do odbioru w weekend należy składać najpóźniej w piątek.  

4. Zamówione zbiory Czytelnik powinien odebrać z Biblioteki w ciągu 4 dni od momentu 

otrzymania powiadomienia mailowego. W przypadku nieodebrania zbiorów 

bibliotecznych przez Czytelnika w wyznaczonym terminie zamówienie zostanie 

anulowane. 

5. Biblioteka nie przyjmuje reklamacji wynikających z przekroczenia terminu odbioru 

zamówionych zbiorów bibliotecznych.  

6. Odbiór książek w Bibliotece możliwy jest wyłącznie w godzinach jej otwarcia. 

 



 

Aneks na okres związany ze stanem epidemicznym od 15.03.2020 do odwołania: 
 

Zasady zamówień książek do bezkontaktowego odbioru przy Portierni: 

 

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

dostarczenia zamówionych zbiorów wybiera agendę „Biblioteka”. Po sprawdzeniu 

przez bibliotekarza możliwości realizacji zamówienia, Użytkownik otrzymuje 

informację mailową o przygotowanym do odbioru dokumencie.  

2. Aby książki zostały przygotowane do bezkontaktowego odbioru, należy o tym 

poinformować Bibliotekarzy – mailowo lub telefonicznie. 

3. Do odbioru przy Portierni czytelnik może zamówić jednorazowo 10 materiałów 

bibliotecznych, przy czym łączna liczba wypożyczonych na koncie dokumentów nie 

może przekroczyć 15 egzemplarzy. 

4. Przygotowanie zamówionych książek realizowane jest wyłącznie w dni powszednie. 

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

5. Zamówione zbiory Czytelnik powinien odebrać w ciągu 4 dni. W przypadku 

nieodebrania zbiorów bibliotecznych przez Czytelnika w wyznaczonym terminie 

zamówienie zostanie anulowane. 

6. Biblioteka nie przyjmuje reklamacji wynikających z przekroczenia terminu odbioru 

zamówionych zbiorów bibliotecznych.  

7. Odbiór książek przy Portierni możliwy jest codziennie w godzinach 7:00-21:00. 


