
Komunikat Dyrektora Biblioteki UMCS w sprawie zasad pracy 

w Bibliotece Głównej UMCS od 1 października 2020 r. 

Szanowni Państwo, 

W trosce o bezpieczeństwo czytelników i zgodnie z wytycznymi sanitarno-

epidemiologicznymi informujemy,  że: 

1. W Bibliotece może przebywać jednocześnie 24 użytkowników :  

• 6 osób w Wypożyczalni  

• 6 osób w Czytelni Czasopism 

• 12 osób w Czytelni Ogólnej 

2. Na terenie Biblioteki czytelnicy mają obowiązek używania maseczek, przy wejściu 

należy zdezynfekować dłonie w wyznaczonych do tego miejscach. 

3. Obowiązuje zachowanie 1,5 metra odległości od innych. 

4. W okresie jesienno-zimowym czytelnicy mają obowiązek korzystania z szatni. 

5. Poruszanie się po Bibliotece dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonej „Strefie 

czytelnika”. 

6. W czytelniach co 2 godziny obowiązują 10 min. przerwy przeznaczone na wietrzenie 

pomieszczeń. Czytelnicy w czasie przerwy proszeni będą o opuszczenie czytelni. 

7. Zabronione jest samodzielne wyszukiwanie  oraz wyjmowanie książek i czasopism z 

półek w obszarach Wolnego Dostępu i Czytelń. 

8. Zabronione jest korzystanie ze stanowisk komputerowych i terminali z dostępem do 

katalogu komputerowego Biblioteki. Zalecamy korzystanie z własnych urządzeń 

komputerowych (laptopów, tabletów i innych urządzeń mobilnych). 

Wypożyczenia i zwroty księgozbioru 

Wypożyczenia odbywają się w: 

Wypożyczalni - realizowane są tu zamówienia zbiorów magazynowych dokonywane przez 

katalog komputerowy; 

Wolnym Dostępie (parter) – wypożyczane są tu książki ze wszystkich obszarów Wolnego 

Dostępu. Wypożyczenie odbywa się poprzez dyżurującego bibliotekarza. Czytelnicy, którzy 

chcą wypożyczyć książki z WD, proszeni są o spisanie z katalogu sygnatury dziedzinowej dla 

danej pozycji w statusie Dostępny.  

Zwroty książek - bez względu na lokalizację egzemplarza: Magazyn, Czytelnia Informacji 

Naukowej, Wolny Dostęp, zwroty przyjmowane są w wyznaczonym do tego punkcie 

Wypożyczalni. 

Dokonywanie rezerwacji jest wyłączone w związku z koniecznością przeprowadzania 

kwarantanny książek. 

Czytelnicy, którzy chcą skorzystać z księgozbioru Oddziału Zbiorów Specjalnych proszeni 

są o kontakt telefoniczny: 81 537 58 95, 81 537 58 21 i indywidualne umówienie się na 

wizytę w czytelni z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych. 



Skorzystanie z Oddziału Informacji Naukowej w kwestii kwerend/parametryzacji/baz 

danych wymaga rezerwacji telefonicznej (81 537 58 72, 81 537 58 94).  

Czytelnia OIN (w tym Komiksu) jest otwarta na zasadach obowiązujących w Wolnym 

Dostępie.  

 


