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Długi tytuł prezentacji 
w dwóch wierszach

Krótkie wprowadzenie do prezentacji. Jest dostępnych wiele różnych wersji Lorem Ipsum, ale większość 

zmieni się pod wpływem przypadkowych słów Wielu projektantów używa Lorem Ipsum jako domyślnego 

modelu tekstu. 

Zasady wypożyczeń
w Bibliotece UŁ
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Krótkie wprowadzenie do prezentacji. Jest dostępnych wiele różnych wersji Lorem Ipsum, ale większość 

zmieni się pod wpływem przypadkowych słów Wielu projektantów używa Lorem Ipsum jako domyślnego 

modelu tekstu. 

Warunki umożliwiające wypożyczanie zbiorów 
na zewnątrz:

- posiadanie wolnego od blokad konta w systemie 
bibliotecznym;

- posiadanie ważnego dokumentu identyfikującego 
czytelnika w systemie bibliotecznym.



Wypożyczanie zbiorów na zewnątrz 
możliwe jest poprzez:

• Wypożyczalnię,
• urządzenia do samodzielnego wypożyczania 

w strefie wolnego dostępu i Czytelni Historycznej,
• książkomat.



Biblioteka UŁ udostępnia swoje zbiory 
na następujących zasadach: 

• 20 pozycji na 365 dni – profesorom i doktorom 
habilitowanym UŁ,

• 15 pozycji na 180 dni – pozostałym nauczycielom 
akademickim i doktorantom UŁ,

• 10 pozycji na 90 dni – innym pracownikom UŁ, 
nauczycielom PLO UŁ i British International School 
of the University of Łódź, 



Biblioteka UŁ udostępnia swoje zbiory 
na następujących zasadach: 

• 20 pozycji na 365 dni – bibliotekarzom BUŁ 
i bibliotek zakładowych UŁ, 

• 20 pozycji na 180 dni – ambasadorom BUŁ,

• 10 pozycji na 60 dni – studentom UŁ,

• 15 pozycji na 60 dni – studentom UŁ studiującym 
na dwóch kierunkach w UŁ i studentom studiów 
międzyobszarowych UŁ, 



• 5 pozycji na 90 dni – pracownikom naukowym 
innych uczelni na terenie Łodzi lub województwa,

• 5 pozycji na 30 dni – studentom innych 
państwowych uczelni w Łodzi, uczestnikom 
programu „Zdolny Uczeń – Świetny Student”, 
innym osobom prowadzącym działalność 
dydaktyczną lub badawczą na rzecz Uniwersytetu 
Łódzkiego oraz czytelnikom, korzystającym za 
kaucją, której wysokość określa Cennik usług 
w BUŁ, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego 
Regulaminu, 



• 5 pozycji na 30 dni – stażystom UŁ, słuchaczom 
Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ, 
uczniom PLO UŁ, uczniom British International 
School of the University of Łódź, absolwentom UŁ 
i słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy 
UŁ,

• emeryci UŁ – na 90 dni – przy zachowaniu prawa 
do liczby wypożyczeń, do której byli uprawnieni 
w dniu przejścia na emeryturę. 
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Więcej informacji na temat korzystania z Biblioteki znajdziecie na stronie BUŁ w zakładce Regulamin.

https://www.lib.uni.lodz.pl/fileadmin/user_upload/Jednostki/BU%C5%81/pliki_regulamin/regulamin.pdf


Życzymy efektywnego korzystania 
ze zbiorów oraz przestrzeni BUŁ, 

do zobaczenia! 
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