
       LIMITY wypożyczeń, terminy zwrotu i liczba  

samodzielnych prolongat (w systemie VTLS-VIRTUA)  

dla czytelników Biblioteki Wydziału Geologii UW 

czytelnicy ilość książek na ile dni* liczba prolongat 

studenci UW,  
magistranci UW, 
studenci podyplomowi UW  

10 30 3X30 dni 

doktoranci UW 20 90 3x90 dni 
pracownicy UW 20 90 4X90 dni 

*Podręczniki wypożyczane na 4,5 miesiąca mają 1 prolongatę na 135 dni 

 

 

Informujemy czytelników Biblioteki Wydziału Geologii UW*, że w naszej bibliotece 

(w systemie Vtls/Virtua), maksymalny okres wypożyczenia książek jest zróżnicowany dla 

poszczególnych czytelników: 

Studenci i magistranci WG, MSOŚ i MISMP oraz pozostali studenci UW mogą wypożyczyć 

10 książek na 30 dni i przysługują im 3 prolongaty po 30 dni każda 

Studenci studiów podyplomowych odbywających się na UW – 10 vol. na 30 dni z możliwością 

3 prolongat na 30 dni 

Doktoranci WG, MSOŚ i MISMP oraz pozostali doktoranci UW – 20 książek na 90 dni i mają 

możliwość 3 prolongat po 90 dni 

Pracownicy WG oraz inni pracownicy UW – 20 książek na 90 dni z możliwością 4 prolongat po 

90 dni każda 

Osoby spoza UW mogą korzystać ze zbiorów tylko na miejscu, bez możliwości wypożyczenia książek 

do domu 

 

*Warunkiem wypożyczania jest posiadanie ważnego konta bibliotecznego 

w Bibliotece Uniwersyteckiej. 

 

 

 

 

 



*UWAGA!  

W programie Access wypożyczamy książki i czasopisma, które nie zostały jeszcze opracowane 

w VTLS. Nie mają one opcji prolongaty. Czytelnikom, z wyjątkiem studentów, doktorantów 

i pracowników WG, MSOŚ i MISMP, zostaną one wypożyczone na podstawie rewersu 

międzybibliotecznego. 

 

PROLONGATA 
 

Prolongaty można dokonać online ze swojego konta internetowego nawet w ostatnim dniu 

upływającego terminu do godz. 23.59 oraz w dniach wcześniejszych przez całą dobę. 

Można też zwrócić się w tym celu do pracowników biblioteki (bez książki, jeśli nie upłynął 

termin zwrotu) w godzinach pracy Biblioteki Wydziału Geologii. 

 

KARY 

Za książki i czasopisma oddane po terminie nie są naliczane kary finansowe. 

 

NIE WYPOŻYCZAMY : 

 prac doktorskich 

 map i atlasów 

 książek z księgozbioru podręcznego 

 książek wydanych przed 1950 rokiem 

(materiały te są udostępniane na miejscu w czytelni) 

 

USŁUGI ELEKTRONICZNE:  

 Katalog on-line (11 861 wol.) 

 Możliwość zdalnego założenia konta bibliotecznego (przez studenta, doktoranta 
i pracownika) 

 Możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne 

 Możliwość zdalnej rezerwacji materiałów bibliotecznych do wypożyczenia 

 Możliwość sprawdzenia stanu swojego konta bibliotecznego oraz terminów zwrotów 
wypożyczonych książek 

 Elektroniczne (e-mail) powiadamianie o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych  

 Możliwość zdalnego przedłużania terminów zwrotów materiałów bibliotecznych  

 Dostęp do czasopism w wersji elektronicznej oraz innych baz elektronicznych  
(m.in. e-książki) nie tylko z komputerów UW, ale też domowych (konieczne logowanie) 

 Możliwość zdalnego rozliczenia się z biblioteką (obiegówka elektroniczna) 
 


