
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KSIĄŻKOMATU 

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WŁODAWIE 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Z książkomatu może korzystać każdy Czytelnik zarejestrowany w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

we Włodawie, posiadający aktywne konto czytelnicze z adresem email i ważną kartę biblioteczną, a nie 

mający zaległych zobowiązań wobec Biblioteki (niezwrócone w terminie zbiory, niezapłacone należności). 

2. Za pośrednictwem książkomatu można wypożyczać i zwracać zbiory wyłącznie z zasobów Biblioteki 

Głównej zlokalizowanej na ul. Przechodniej 13. 

3. Do uruchomienia usługi książkomatu niezbędna jest karta czytelnika. 

§ 2. Zamawianie książek do książkomatu 

1. Do książkomatu można zamawiać aktualnie dostępne zbiory Wypożyczalni dla Dorosłych, Oddziału 

dla Dzieci, Działu Regionalnego (status „do wypożyczenia”). 

2. Zamówienia do książkomatu można składać za pośrednictwem konta czytelnika w katalogu online 

lub telefonicznie, zaznaczając opcję odbioru w książkomacie. 

3. Jednorazowe wypożyczenie nie może przekroczyć limitu 5 egzemplarzy. 

4. Zamówione książki dostarczane są do książkomatu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 

biblioteki. 

5. W chwili dostarczenia zamówienia do książkomatu czytelnik otrzymuje mailowe powiadomienie 

o oczekujących książkach. 

6. Zamówienie należy odebrać z książkomatu w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia. Po upływie tego 

terminu zamówienie zostaje anulowane. 

7. Czas wypożyczenia zaczyna biec z chwilą wyjęcia książek z książkomatu, a kończy się wraz ze zwrotem do 

książkomatu (wrzutnia opróżniana jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biblioteki). 

8. Standardowo całe zamówienie umieszczane jest w jednej skrytce, w przypadku większej ilości książek 

w kilku skrytkach. 

§ 3. Zwroty 

1. Książki zamówione do książkomatu można zwrócić w książkomacie lub w placówce, z której pochodzą.  

2. W książkomacie nie można zwracać (ani zamawiać) zbiorów z Filii. 

3. Awaria książkomatu nie zwalania czytelnika z obowiązku terminowego zwrotu zbiorów. Należy wówczas 

oddać je osobiście w dziale, z którego zostały wypożyczone. 

§ 4. Przepisy końcowe 

1. Instrukcja obsługi książkomatu jest dostępna na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej we 

Włodawie. 

2. Korzystanie z książkomatu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad. 

3. Przestrzeń wokół książkomatu jest monitorowana. 

 


