
Z dniem 1 czerwca 2020 wznawia działalność wypożyczalnia biblioteki.

Zapraszamy w następujących dniach:

– wtorek: 10:00 - 16:00

– piątek: 10:00 – 16:00

– sobota: 10:00 – 14:00

– Przerwa każdego dnia dyżuru: 12:00 – 12:30

Wypożyczaniu podlegają książki z:

– księgozbioru dydaktycznego (dodatkowe określenie "W" po prawej stronie sygnatury)

– pozycje z magazynu głównego od sygnatury 36076 do najwyższej, bieżącej

– pozycje których sygnatura poprzedzona jest określnikiem R/...

Pozostałe książki, z sygnaturą P... oraz pozycje z sygnaturą poniżej 36076, o ile pozwala na to rok

wydania,wypożycza  się  po  złożeniu  zamówienia  u  bibliotekarza  dyżurnego,  telefonicznie  pod

numerem 22 55-308-64.

Odbiór zamówionej książki następuje w trakcie kolejnego dyżuru. Ograniczenie podyktowane jest

rozmieszczeniem magazynów na różnych poziomach.

Prosimy Czytelników o przemyślane składanie zamówień.

Dyżur w wypożyczalni przebiega jednoosobowo. W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego

pracownik nie powinien opuszczać pomieszczeń wypożyczalni i tym samym nie może realizować

zamówień wymagających przemieszczania się ogólnodostępnym ciągiem komunikacyjnym.

Wypożycza się książki ze statusem "dostępny". Status "kwarantanna" obejmuje pozycje zwrócone,

odłożone na 5 dni i dostępne dopiero po tym terminie.

Wyjątek stanowią książki zwracane i powtórnie wypożyczane przez tego samego czytelnika.

Bibliotekarz  ma  prawo  odmówić  obsługi  Czytelnika,  jeśli  Czytelnik  nie  spełnia  wymogów

narzuconych przez GIS:

– noszenie masek ochronnych

– zachowanie zalecanej 2 metrowej odległości między oczekującymi

– używanie środków dezynfekujących, zalecane noszenie rękawic

Limit wypożyczanych książek pozostaje bez zmian.



Zwrotów można dokonywać podczas dyżurów oraz non-stop do wrzutki,  na parterze Wydziału,

jednak ich zwrot z konta nastąpi w trakcie najbliższego dyżuru.

Zwrotów książek można również dokonywać za pośrednictwem poczty.

Nie będą naliczane kary za przetrzymane książki w terminie zamknięcia biblioteki, to jest pomiędzy

10 marca 2020 r. a 7 czerwca 2020r. W pozostałych przypadkach zobowiązania finansowe prosimy

wpłacać na właściwe konto Wydziału Pedagogicznego, nie na konto BUW-u.

Biblioteka prowadzi elektroniczne obiegówki.

Adresy e-mail pracowników biblioteki dostępne są na stronie Wydziału w zakładce „Biblioteka”.

Czytelnia jest zamknięta do odwołania.

Brak jest dostępu do czasopism papierowych i książek z czytelni.

Biblioteka nie wykonuje skanów(usługa dostępna w BUW) 

Zachęcamy do korzystania z baz elektronicznych.

Pracowników  biblioteki  przebywających  na  terenie  Wydziału,  podczas  pełnienia  dyżurów,

obowiązują ścisłe zalecenia GIS.


