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Wszystkie zbiory Biblioteki Politechniki Łódzkiej sta-
nowią majątek uczelni, za który biblioteka odpowiada 
i z którego się rozlicza, dlatego i dla czytelników i dla 
biblioteki tak ważne jest rozliczenie konta czytelnika.

Czytelnikom, którzy nie zwrócili wypożyczonych ksią-
żek w terminie i nie uregulowali swoich zobowiązań, zo-
stają ograniczone biblioteczne przywileje. Konto zostaje 
automatycznie przez system biblioteczny zablokowane, 
co uniemożliwia wypożyczanie innych książek, a także 
korzystanie z wielu usług biblioteki, m.in. z dostępu do 
elektronicznych serwisów pełnotekstowych książek 
i czasopism poza kampusem PŁ. Przetrzymywanie 
książek powoduje również brak dostępności do tych 
tytułów dla innych czytelników.

Zasady udostępniania zbiorów na 
zewnątrz

Każdy czytelnik, który korzysta z Biblioteki PŁ, zobo-
wiązuje się do przestrzegania regulaminu biblioteczne-
go. Swoje zbiory na zewnątrz Biblioteka PŁ udostępnia 
bezpłatnie pracownikom i doktorantom, studentom 
i emerytowanym pracownikom PŁ, uczniom Zespołu 
Szkół PŁ, słuchaczom studiów podyplomowych PŁ, 
a także pracownikom, doktorantom i studentom łódz-
kich uczelni państwowych. W zależności od kategorii 
użytkownika, inny jest limit wypożyczeń oraz możliwość 
prolongaty terminu zwrotu wypożyczonych książek. 
Przedłużenia terminu zwrotu można dokonać tylko 
przed jego upływem. Można to zrobić samodzielnie za 
pomocą katalogu on-line lub kontaktując się osobiście, 
telefonicznie bądź pocztą elektroniczną z wypożyczalnią 
Biblioteki PŁ. Czytelnik jest odpowiedzialny za spraw-
dzenie stanu konta i przestrzeganie terminów zwrotu 
oraz prolongatę wypożyczonych książek. Dużym uła-
twieniem dla czytelników są automatycznie wysyłane 
na „politechniczny” adres mailowy przypomnienia na 8 
i 3 dni przed upływem terminu zwrotu. 

Często, w natłoku codziennych zajęć, zapominamy 

o oddaniu książek w terminie, a także nie reagujemy na 
przychodzące przypomnienia, i wtedy, po miesiącu od 
upływu daty zwrotu, pojawia się monit wysyłany przez 
system biblioteczny. Zdarza się, że i to nie powoduje 
zwrócenia książki przez czytelnika. Od tego momentu, to 
my, bibliotekarze, a nie system biblioteczny, poprzez mo-
nity wysyłane drogą mailową lub pocztą, przypominamy 
o konieczności rozliczenia się z wypożyczonych dzieł.

Opłaty

Za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych 
książek, zgodnie z regulaminem Biblioteki PŁ, system 
biblioteczny nalicza opłaty. Opłata za pierwszy dzień 
przetrzymania jednej książki wynosi złotówkę. Za każdy 
kolejny dzień opłata wynosi 0,05 zł i może wzrosnąć 
maksymalnie do 50 zł za wolumin. 

Wszyscy nasi użytkownicy mają możliwość złożenia 
umotywowanego podania o zmniejszenie lub anulowa-
nie naliczonej opłaty. Podanie to można złożyć osobiście 
w sekretariacie Biblioteki PŁ lub w wypożyczalni, a także 
przesłać drogą elektroniczną do biblioteki.

Celem okresowych akcji monitowania czytelników 
jest przypomnienie i przekonanie o konieczności roz-
liczenia z biblioteką. Korzyść płynąca z tego faktu jest 
obopólna: biblioteka odzyskuje swoje zbiory, a czytelnik 
odzyskuje możliwość korzystania ze wszystkich usług, 
jakie proponuje biblioteka. 

Zachęcamy do przyjścia do Biblioteki PŁ. Odpowiemy 
szczegółowo na pytania, postaramy się każdy problem 
rozwiązać z korzyścią dla czytelnika. Czekamy na Pań-
stwa w wypożyczalni na I piętrze. Można do nas również 
wysyłać wiadomości e-mail (adres oou@lib.p.lodz.pl) 
bądź kontaktować się telefonicznie (42 631 20 73).
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Biblioteka Politechniki Łódzkiej wypożycza zbiory drukowane na ściśle okre-
ślony czas. Czytelnicy natomiast nie zawsze pamiętają o terminowym zwro-
cie książek, stąd też otrzymują tzw. monity. Monit w słowniku języka polskie-
go definiowany jest jako urzędowe, pisemne przypomnienie o konieczności 
wywiązania się z zaległych zobowiązań. Słowo to zwykle wzbudza u czytel-
nika biblioteki niepokój oraz negatywne skojarzenia. A tymczasem…

Nie taki monit straszny


