Gdy nasze zbiory to za mało ...
Nie istnieje biblioteka, która jest w stanie spełnić wszystkie oczekiwania i potrzeby swoich użytkowników, dlatego niezbędna stała się współpraca między bibliotekami. Sprowadzaniem literatury naukowej niedostępnej we własnych zbiorach Biblioteki Politechniki Łódzkiej zajmuje się działająca w jej strukturze Wypożyczalnia Międzybiblioteczna .
Wostatnich pięciu latach sprowaW grupie dokumentów niepoddzila ona z polskich bibliotek i insty- legających wymianie międzybitutów naukowych dla pracowników, bliotecznej są materiały wydane
doktorantów oraz studentów: 813 przed 1945 r., rzadkie, szczególnie
książek i materiałów konferencyj- cenne oraz zniszczone materiały
nych, 1076 artykułów i rozdziałów biblioteczne.
z książek, 34 prace doktorskie, 36
czasopism oraz 20 książek i 79 ar- Jak złożyć zamówienie?
tyku/ów z bibliotek zagranicznych.
Wiatach 2011-2015 dowypożyczalZ możliwości zamówienia mani wpłynęły 5402 zamówienia ze 140 terialów bibliotecznych w ramach
instytucji różnego typu. Średni czas wypożyczalni międzybibliotecznej
realizacji zamówienia na artykuł nie mają prawo skorzystać pracownicy
przekracza 2 dni, na książkę wynosi Politechniki Łódzkiej (kadra naukowa oraz administracyjna) oraz
oko/o półtora tygodnia.
studenci studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych oraz
Jak skorzystać
z oferty Wypożyczalni
doktoranckich.
Międzybibliotecznej?
Zamówienie można z/ożyć
w dwojaki sposób. Pierwszy poleZe względu na zakres poszuki- ga na wydrukowaniu formularza
wań wyróżnia się wypożyczenia kra- zamówień (dostępny jest na strojowe oraz zagraniczne. Zamówienia nie biblioteki w zakładce „ Usługi
w ramach wypożyczeń krajowych i informacje") i dostarczaniu go do
docierają do BPŁ w przeciągu 1-2
biblioteki, drugi na przesianiu go
tygodni. Instytucja wypożyczająca w formie skanu na adres e-mailowy
określa czas wypożyczenia, który
wypożyczalni (wmb@lib.p.lodz.
zwykle wynosi 1-4 tygodni. Wy- pl). Składając zamówienie należy
pożyczenia zagraniczne polegają pamiętać, by podać niezbędne
na przeszukiwaniu zagranicznych, dane bibliograficzne umożliwiające
płatnych serwisów elektronicznych
identyfikację i lokalizację danej
oraz sprowadzeniu materiałów z za- pozycji. Druga możliwość cieszy się
granicznych bibliotek.
coraz większą popularnością wśród
Biblioteka PŁ bierze pełną od- osób korzystających z usług Wypowiedzialność za wypożyczone pożyczalni Międzybibliotecznej Co
z innych bibliotek książki, materiały istotne, nie ma ograniczenia co do
konferencyjne oraz rozprawy dok- liczby wydawnictw, które czytelnik
torskie, dlatego korzystanie z tych może zawrzeć wjednym formularzu
pozycji odbywa się wyłącznie na zamówienia - rekordzista zamówił
miejscu w czytelni naukowej. Nie- jednorazowo 57 pozycji.
co inaczej jest z zamówieniami
Szczegółowe zasady korzystania
na artykuły z czasopism, rozdziały zWypożyczalni Międzybibliotecznej
książek czy instrukcje. Te przesyłane określa regulamin biblioteki.
Wzależności od rodzaju poszukisą w postaci pliku PDF bezpośrednio
na pocztę zamawiającego.
wanych materiałów, realizacja zamó-
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wienia w przypadku skanu artykułu
czy rozdziału następuje w przeciągu
2-3 dni, natomiast czas oczekiwania
na sprowadzenie materiałów drukowanych wynosi od 1-2 tygodni.

Czy korzystanie z Wypożyczalni Międzybibliotecznej
jest płatne?
Wypożyczanie materiałów biblio-

tecznych pomiędzy bibliotekami
i instytutami naukowymi odbywa
się często na prawach wzajemności.
Oznacza to, że czytelnik z tytułu zamówienia książki nie ponosi żadnych
opiat. W przypadku sprowadzania
artykułów może się zdarzyć, że biblioteka wykonująca daną usługę
naliczy za nią koszty, których pokrycie należy do czytelnika, o czym jest
uprzednio informowany.
Jeśli danej pozycji nie uda się
zlokalizować w żadnej krajowej
instytucji naukowej, istnieje możliwość sprowadzenia materiałów
z zagranicy. Ta kategoria zamówień
jest już odpłatna. Wysokość opiat za
materiały sprowadzane z zagranicy
jest uzależniona od rodzaju sprowadzanych materia/ów, cennika
instytucji wypożyczającej oraz kosztów pocztowych. Pod uwagę należy
wziąć także bieżący kurs walut.

Jak nas znaleźć?
Wypożyczalnia Międzybiblio-

teczna wchodzi w

skład Oddziału

Obsługi Użytkowników.

Wszelkie
informacje związane zzamawianiem
materiałów udzielane są pod numerem 42-631-20-68.
• Izabela Olejnik
Biblioteka Politechniki Łódzkiej

