
Regulamin wypożyczalni międzybibliotecznej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 

Józefa A. Andrzeja S. Załuskich w Radomiu 

 

 
§ 1. 

 

Wypożyczalnię międzybiblioteczną prowadzi 

Dział Informacyjno – Bibliograficzny  Miejskiej 

Biblioteki Publicznej. 

 

§ 2. 

Wypożyczalnia międzybiblioteczna sprowadza 

materiały biblioteczne z bibliotek krajowych. 

 

§ 3. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu 

wypożycza  własne zbiory zamiejscowym 

bibliotekom krajowym i zagranicznym. 

 

§ 4. 

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych nie 

udostępnia się:  

- gazet i czasopism 

- książek  z księgozbiorów podręcznych 

- encyklopedii, słowników, bibliografii i innych  

wydawnictw informacyjnych 

- publikacji wydanych w latach 1801-1948 

- wydawnictw szczególnie chronionych, w tym 

starodruków, cymeliów i druków unikatowych 

- dokumentów elektronicznych 

- większości dokumentów życia społecznego 

- wydawnictw wielotomowych 

- publikacji w złym stanie zachowania 

 

§ 5. 

Biblioteka wykonuje na potrzeby wypożyczenia 

międzybibliotecznego dokumenty wtórne 

z fragmentów czasopism stosując się do 

przepisów obowiązującego prawa autorskiego. 

Kosztem wykonania dokumentu jest obciążony 

zamawiający. 

 

§ 6. 

Przyjęcie zamówienia na wypożyczenie 

materiałów  przez wypożyczalnię między-

biblioteczną jest uwarunkowane koniecznością 

potwierdzenia braku zamawianych pozycji w 

bibliotekach na terenie miasta Radomia. 

 

 

§ 7. 

 

Zamówienia na wypożyczanie materiałów z innej 

biblioteki powinny zawierać dokładne dane 

bibliograficzne zamawianych pozycji : nazwisko 

i imię autora, tytuł, miejsce i rok wydania oraz  

dane osobowe zamawiającego (imię i nazwisko, 

adres i numer telefonu). 

 

§ 8. 

Zamówienia należy składać w Dziale 

Informacyjno – Bibliograficznym MBP osobiście 

lub telefonicznie. Jednorazowo można zamówić 

5 książek. 

 

§ 9. 

Koszty zwrotu materiałów do biblioteki 

wypożyczającej ponosi  zamawiający. Opłata 

przesyłki do jednej biblioteki wynosi 10 zł. 

 

§ 10. 

Opłaty, których żąda biblioteka wypożyczająca 

oraz koszt kopii dokumentów pokrywa 

zamawiający.  

 

§ 11. 

W przypadku rezygnacji z zamówienia w trakcie 

jego realizacji koszty zwrotu przesyłki 

w wysokości 10 zł. ponosi zamawiający. 

 

§ 12 

Z materiałów sprowadzonych można korzystać 

wyłącznie w czytelniach MBP w Radomiu, 

w terminie określonym przez bibliotekę 

wypożyczającą. 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 

im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu 
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Radom, 17 lipca 2013 r. 


