Otwarcie wypożyczalni i czytelni
SZANOWNI CZYTELNICY!
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W OKRESIE WAKACYJNYM BIBLIOTEKA
BĘDZIE FUNKCJONOWAŁA W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:
od 1 do 31 lipca:
Wypożyczalnia i Czytelnia Główna: 10.30 - 17.30 (poniedziałek-piątek)
Czytelnia Działu Zbiorów Specjalnych: 9.00 - 15.00 (poniedziałek-piątek)
od 1 do 31 sierpnia BIBLIOTEKA BĘDZIE NIECZYNNA
Nadal obowiązują ograniczenia związane ze stanem zagrożenia epidemicznego!
W LIPCU OBOWIĄZUJE:
• Umawianie terminów wizyt w CBW telefonicznie lub mailowo (tel. 261-816-888 – Wypożyczalnia Główna;
261-817-271 – Czytelnia Główna; 261-817-389 – Czytelnia Zbiorów Specjalnych; e-mail:
cbw.wypozyczalnia@ron.mil.pl; cbw.zbioryspecjalne@ron.mil.pl).
• Wcześniejsze zamawianie materiałów do wypożyczenia w katalogu OPAC:
e-mailem lub telefonicznie (cbw.wypozyczalnia@ron.mil.pl; 261-816-888). Dotyczy to również książek z
Wolnego Dostępu.
• Noszenie maseczek i rękawiczek, które Czytelnicy powinni zapewnić sobie we własnym zakresie.
• Dezynfekcja rąk na stanowiskach przy wejściu do Biblioteki i Czytelni.

Czytelnicy są obsługiwani w przeznaczonych do tego celu standardowych lub wydzielonych punktach i
przestrzeniach z zastrzeżeniem, że maksymalna liczba czytelników obsługiwanych jednocześnie wynosi
odpowiednio:
• Wypożyczalnia Główna – 2 osoby (obowiązuje zasada odstępu co najmniej jednego wolnego stanowiska
pomiędzy Czytelnikami),
• Czytelnia Główna – 8 osób (obowiązuje zasada odstępu co najmniej jednego wolnego stanowiska pomiędzy
Czytelnikami),
• Czytelnia Działu Zbiorów Specjalnych – 1 osoba.
• Księgozbiór w strefach Wolnego Dostępu oraz księgozbiory podręczne w Czytelniach są wyłączone z
dostępu dla Czytelników. Zbiory podaje bibliotekarz.
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• Informatorium, stanowiska komputerowe w Czytelni oraz katalogi kartkowepozostają niedostępne dla
Czytelników. Z baz komputerowych i katalogów kartkowych Czytelnicy mogą korzystać wyłącznie za
pośrednictwem bibliotekarzy.
• Każde stanowisko, po zakończeniu korzystania z niego przez Czytelnika, podlega odkażeniu miejscowemu,
poprzez wytarcie jego powierzchni środkiem dezynfekcyjnym.
• Zwracane materiały biblioteczne trafiają do kwarantanny.

W SIERPNIU:
• Na pozycje, których termin zwrotu przypadnie od 1 do 31 sierpnia wprowadzona zostanie prolongata (nowy
termin zwrotu – 7 września).
• Zwrotu wypożyczonych materiałów można dokonać u dyżurującego bibliotekarza w Wypożyczalni Głównej
od 8.00 do 15.00.
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