
Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Dyrektora  

z dnia 01.12.2022 r. 

 

Regulamin korzystania z Książkomatu                                                                                                     

na ul. Jarosława Dąbrowskiego 4 w Zduńskiej Woli 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Książkomatu będącego własnością 

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu ul. 3 Maja 7, 98-200 

Sieradz. 

2. Książkomat jest obsługiwany wyłącznie przez pracowników Biblioteki Pedagogicznej 

w Sieradzu Filia w Zduńskiej Woli i znajduje się na ulicy Jarosława Dąbrowskiego 4,  

98-220 Zduńska Wola. 

3. Z Książkomatu mogą korzystać Czytelnicy, którzy: 

a) są zarejestrowani w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu oraz w jej filiach: 

Zduńskiej Woli, Łasku, Poddębicach, Wieluniu, Pajęcznie, Wieruszowie, 

b) posiadają ważną kartę biblioteczną zarejestrowaną w systemie bibliotecznym 

„Sowa SQL”, 

c) posiadają wolne miejsce na koncie czytelniczym. 

 

§ 2 

Zasady korzystania z Książkomatu 

 

1. Za pośrednictwem Książkomatu można wypożyczyć i zwracać książki z księgozbioru Filii 

Biblioteki Pedagogicznej w Zduńskiej Woli. 

2. Aby odebrać książkę z Książkomatu należy zalogować się na konto Czytelnika w katalogu 

on-line Biblioteki i złożyć zamówienie. 

3. Zamówienie obejmuje zbiory, które są aktualnie dostępne na półkach bibliotecznych. 

4. Zamawiając przez katalog on-line, Czytelnik dokonuje wyboru miejsca odbioru 

zamówionych zbiorów wskazując „Książkomat Zduńska Wola”. 

5. Do odbioru zamówienia z Książkomatu niezbędne jest posiadanie przy sobie karty 

bibliotecznej lub znajomość numeru karty. 

6. Do Książkomatu można zamówić jednorazowo 5 książek. 

7. Po dostarczeniu zamówionych pozycji do Książkomatu, Czytelnik otrzyma e-mail  

z informacją do kiedy wybrana pozycja będzie oczekiwać na odbiór. 

8. Procedura odbioru zbiorów bibliotecznych: 

a) Czytelnik z okna menu wybiera „Odbiór” książek, 

b) skanuje kartę Czytelnika lub wpisuje numer karty, 

c) wybiera przycisk „Otwórz”, 

d) po odebraniu zamówionych zbiorów zamyka skrytkę. 

9. Zamówione zbiory biblioteczne dostępne są w Książkomacie 3 dni. Po upływie tego 

terminu zamówienie jest automatycznie wygaszane. 

10. Zamówione zbiory biblioteczne przekazywane są do skrytek Książkomatu w godzinach 

pracy Filii Biblioteki Pedagogicznej w Zduńskiej Woli w ciągu 24 godzin od momentu 
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złożenia zamówienia, z wyłączeniem zamówień złożonych w piątek po godz. 13.00, które 

gotowe będą do odbioru w poniedziałek po godzinie 10.00. Podobna zasada obowiązuje 

w dni wolne od pracy. 

11. Procedura zwrotu zbiorów bibliotecznych: 

a) Czytelnik z okna menu wybiera przycisk „Zwrot”, 

b) skanuje kartę Czytelnika lub wpisuje numer karty, 

c) skanuje kody kreskowe zwracanych książek, 

d) wybiera przycisk „Załaduj”, 

e) umieszcza książki w skrytce i zamyka drzwiczki, 

f) otrzymuje wydrukowane potwierdzenie zwrotu. 

12. Zwracać można wyłącznie zbiory wypożyczone w Filii Biblioteki Pedagogicznej  

w Zduńskiej Woli. 

13. Zwrot zbiorów przetrzymanych powoduje zatrzymanie dalszego naliczania kary, ale nie 

zwalnia z obowiązku uregulowania naliczonych należności. 

14. Awaria Książkomatu nie zwalnia z obowiązku terminowego zwrotu zbiorów do Filii 

Biblioteki Pedagogicznej w Zduńskiej Woli. 

  

 


