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Książki wyłożone na naszym
bookcrossingowym regale znajdują się na
parterze, przy kawiarni w budynku Centrum
Nauk Biologiczno-Chemicznych UW i są
udostępniane za darmo każdej osobie
odwiedzającej CNBCh UW.
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Bookcroosing – podstawowe zasady:

Podejdź do regału w godzinach
pracy, wybierz interesujący tytuł
i… zacznij czytać.

2. Z dostępnych tytułów możesz

korzystać zarówno na miejscu,
jak i zabrać ze sobą do domu.

3. Jeśli decydujesz się przeczytać
książkę na miejscu, pamiętaj
aby po skończeniu lektury,
odłożyć ją na półkę.
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4. Wymiany książek dokonujemy

w stosunku 1 do 1, jeśli chcesz
wziąć jedną książkę, zostawiasz
jedną książkę. Jeśli chcesz wziąć
trzy książki, zostawiasz trzy
książki.

5. Jeśli książka miałaby zostać z Tobą
na dłużej, przynieś jakąś książkę od
siebie, uzupełniając jednocześnie
puste miejsce na półce.

1.

6. Postaraj się, aby przyniesiona
Tyle, ile ze sobą przyniesiesz
Jeśli chcesz wziąć jedną książkę,
zostawiasz jedną książkę. Jeśli
chcesz wziąć pięć książek,
zostawiasz pięć książek.

2. Chcę wypożyczyć książkę,
co muszę zrobić?

Musisz podejść do regału
w godzinach pracy i wybrać sobie
interesującą Cię książkę. W zamian
zostawiasz inną – taką, którą
wcześniej wziąłeś z regału lub
taką, którą jeszcze nie jest częścią
wymiennikowego księgozbioru.

3.

przez Ciebie książka, była w
dobrym stanie. Najlepiej, aby
książka którą chcesz oddać była
ciekawa i godna polecenia.

Ile książek naraz mogę wziąć?

Zniszczyłem/am książkę,
co mam zrobić?
Najlepiej odkupić taką samą
książkę, jak ta, która uległa
zniszczeniu. Jeśli z jakiegoś
powodu jest to niemożliwe, po
prostu przynieś inną książkę,
której jeszcze nie ma na
bookcrossingowym regale.

4. Czy mogę przynieść niepotrzebne
mi książki do CNBCh UW?

Jak najbardziej. Jeśli masz zasoby
(książki), którymi możesz się
podzielić z innymi, przekaż je do
naszego księgozbioru.

5. Jak często powiększa się
księgozbiór?

To zależy od tego, jak wielu
użytkowników będzie z niego
korzystało. Im więcej osób będzie
przynosić książki, tym większe
będą zasoby. Wpływ na liczebność
księgozbioru mają przede
wszystkim sami użytkownicy,
czyli Wy.

7.

Nie należy przynosić książek,
które są zniszczone, brudne lub
którym brakuje stron. Nie przynoś
książek propagujących nazizm,
faszyzm, komunizm, a także tych,
które namawiają do nienawiści
rasowej, narodowościowej
oraz na jakimkolwiek innym
tle. W bookcrossingu
nie udostępniamy treści
pornograficznych.

8. Akcja jest całkowicie bezpłatna

stąd wszelkie transakcje pieniężne
są niedopuszczalne. Wymiana
książek jest dobrowolna.

W sprawach nieuregulowanych
niniejszym Regulaminem decyduje
Dyrektor Centrum Nauk BiologicznoChemicznych UW.
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