
 

WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA 

 

1. Prawo do korzystania z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej posiadają: 

 pracownicy naukowi UEW, 

 słuchacze studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych UEW (Biblioteka 
ma prawo żądać potwierdzenia zamówienia przez opiekuna naukowego), 

 biblioteki i instytucje naukowe. 

2. Wypożyczalnia międzybiblioteczna sprowadza materiały biblioteczne z bibliotek krajowych i 
zagranicznych na potrzeby pracowników, doktorantów i studentów UEW. 

3. Warunkiem przyjęcia przez Wypożyczalnię zamówienia na materiały biblioteczne jest posiadanie 
aktualnego konta bibliotecznego oraz w przypadku:  

 zamówienia krajowego – braku poszukiwanego tytułu w bibliotekach wrocławskich. 

 zamówienia na wypożyczanie zagraniczne – braku poszukiwanych materiałów w bibliotekach 
polskich. 

4. Zamówienia należy składać na formularzu zamieszczonym na stronie Biblioteki lub mailowo na adres: 
miedzybiblioteczna@ue.wroc.pl  

5. Zamówione materiały należy odbierać i zwracać u dyżurnego bibliotekarza na 1. piętrze strefy wolnego 
dostępu w godzinach pracy Biblioteki.  

6. Zamawiający ponosi wszelkie koszty związane ze sprowadzeniem dokumentu do Biblioteki. 

7. Zbiory sprowadzone drogą wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia się wyłącznie na terenie 
Biblioteki. 

8. Okres wypożyczenia wyznacza instytucja wypożyczająca. 

9. W uzasadnionych przypadkach można ubiegać się o prolongowanie terminu zwrotu wypożyczonych 
materiałów, zgłaszając to na tydzień przed upływem tego terminu.    

10. Wypożyczalnia międzybiblioteczna wypożycza zbiory Biblioteki następującym bibliotekom:  

 naukowym - krajowym i zagranicznym,  

 naczelnych organów władzy i administracji państwowej,  

 wojewódzkim i miejskim bibliotekom publicznym,  

 pedagogicznym bibliotekom wojewódzkim. 

11. Zamówione materiały biblioteczne przesyłane są do innych bibliotek za pośrednictwem poczty lub 
odbierane przez osobę upoważnioną. Osoba odbierająca dzieło w wypożyczalni międzybibliotecznej 
winna przedłożyć rewers opatrzony pieczęcią biblioteki zamawiającej oraz pisemne upoważnienie do 
odbioru.  

12. Biblioteka lub instytucja zamawiająca materiały biblioteczne jest zobowiązana do ich pełnego 
zabezpieczenia oraz zwrotu w określonym terminie. 

13.  Biblioteka lub instytucja zamawiająca materiały biblioteczne odpowiada materialnie za ich uszkodzenie 
lub utratę.  

14. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu biblioteka wypożyczająca traci prawo do 
korzystania ze zbiorów Biblioteki UEW na czas ustalony przez dyrekcję Biblioteki. 
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