
Regulamin usługi bibliotecznej „Audiobook do domu” 

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach 

 

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA 

1.  Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach  (zwana dalej Biblioteką) umożliwia 

korzystanie z kolekcji książki mówionej poprzez usługę „Audiobook do domu”. 

2.  Usługa „Audiobook do domu” skierowana jest do osób trwale lub czasowo unieruchomionych 

 (po  operacjach, wypadkach), niewidomych i niedowidzących, seniorów (po 70 roku życia)  

zamieszkałych na terenie miasta Polkowice i nie mających możliwości dotarcia do Biblioteki. 

3.  Usługa realizowana jest przez bibliotekarzy działu Multimedialnego w godzinach pracy Biblioteki. 

4. Bibliotekarz będzie miał przy sobie identyfikator.  

5.  W ramach usługi „Audiobook do domu” dostawa i odbiór audiobooków są bezpłatne. 

6.  Prawo do korzystania z usługi „Audiobook do domu” ma czytelnik Biblioteki, który posiada własną 

kartę biblioteczną. 

7.  Istnieje możliwość zapisania się do Biblioteki przez osobę niewychodzącą z domu, a pragnącą 

skorzystać z usługi „Audiobook do domu”. Należy telefonicznie zgłosić chęć zapisu do Biblioteki. 

Podczas odbioru zamówionych audiobooków należy podpisać własnym długopisem kartę 

zobowiązania czytelnika. 

8.  Audiobooki można zamawiać mailowo pod adres multimedialny@mgbp.pl lub telefonicznie pod 

numerem 76 723 96 70 w dziale Multimedialnym. 

9. Z usługi „Audiobook do domu” nie może korzystać czytelnik przebywający w izolacji bądź 

kwarantannie oraz czytelnik, którego stan zdrowia jest widocznie zły z podejrzeniem zachorowania na 

infekcje grypopodobne i inne choroby zakaźne.  

 

§ 2. WYPOŻYCZANIE AUDIOBOOKÓW 

1.  Czytelnik korzystający z usługi „Audiobook do domu” jednorazowo może wypożyczyć 3 audiobooki. 

2. W czasie pandemii ze względów bezpieczeństwa, w momencie przekazania lub odebrania 

audiobooków w ramach usługi „Audiobook do domu” czytelnik i pracownik Biblioteki muszą mieć na 

twarzy maseczkę lub przyłbicę. Bibliotekarz będzie również wyposażony w jednorazowe rękawiczki  

i płyn dezynfekujący do rąk. Audiobooki zwracane przez czytelnika umieszczane są w specjalnym 

pojemniku i przechodzą trzydniową kwarantannę. 

3.  Audiobooki wypożyczane są nie częściej niż raz w tygodniu w środę w godzinach 1000 1400. 

4.  Prolongaty wypożyczonych audiobooków można dokonać telefonicznie pod numerem  

76 723 96 70.  

5. Do dyspozycji czytelników są zbiory Biblioteki, której katalog Aleph można przeszukiwać on-line pod 

adresem www.dzb.pl 

 



§ 3. PRZEPISY KOŃCOWE 

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu 

korzystania z usług Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach. 

2.  Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 października 2020 roku. 


