Tymczasowe zasady korzystania z Biblioteki Głównej UMP od dnia 13 lipca 2020 r.
w okresie pandemii COVID-19.

1. W Bi bliotece czynna jes t tyl ko Wypożyczalnia od poniedzia łku do pi ątku w godzina ch
9.00-16.00.
2. Wi ndy s ą nieczynne a ws tęp do Biblioteki jes t możliwy tylko s chodami .
3. Czytel nie, sale pra cy grupowej i indywidualnej, komputery ora z otwa rta przestrzeń
pozosta ją niedos tępne dla Użytkowników.
4. Przed wejś ciem do Biblioteki obowiązuje dezynfekcja rąk (lub rękawi czek) i koniecznoś ć
za łożenia maski za krywającej us ta i nos . Osoby bez maski nie będą miały wstępu na
teren Biblioteki .
5. Osobom u których wys tępują wyra źne oznaki choroby, jak uporczywy kaszel , złe
samopoczucie, trudnoś ci w oddychaniu, będzie odmówiony ws tęp na teren obiektu.
6. Aktualnie obowi ązuje limi t 4 osób, które jednocześnie mogą przebywa ć na terenie
Bi blioteki w ozna czonych miejs cach z za chowaniem 2 metrów dys tansu.
7. Obowi ązuje zasada zwrotu książek do wrzutni w holu budynku na pa rterze przy wejściu.
8. Książki można wypożycza ć wyłącznie po wcześniejs zej rezerwa cji mailowej pod adresem
za mow.ksiazke@ump.edu.pl i otrzymaniu potwierdzenia , że są gotowe do odbioru.
Za mówienie powinno zawiera ć tytuł, autora , dział i s ygna turę ksi ążki . Za mawia ć można
tyl ko te pozycje, które ma ją s tatus "na półce". Wolny dos tęp do półek ze zbiora mi jes t
niemożliwy.
9. Is tnieje możliwoś ć wypożyczania książek z Czytelni Ogólnej na okres 7 dni , ka ra za
nieterminowy zwrot takiej pozycji wynosi 20 zł za dzień za jeden egzempla rz.
Obowi ązuje limi t 3 książek na jedną osobę. Nie wypożycza my książek, które posiadamy
w jednym egzempla rzu. Ksi ążki należy za mawia ć drogą mailową pod adresem
za mow.ksiazke@ump.edu.pl i odebra ć po otrzymaniu potwierdzenia, że s ą dos tępne.
Za mówienie powinno zawiera ć tytuł, autora , dział i s ygnaturę książki.
10. Wypożycza my książki wyłącznie s tudentom i pra cownikom UMP.
11. Z czasopism drukowanych, których nie posiadamy w wersji elektronicznej, Bi blioteka
wykonuje bezpłatne skany a rtykułów wyłącznie dla s tudentów i pra cowników UMP.
Za mówienia należy s kłada ć pod adresem wyp_zam@ump.edu.pl . Za mówienie powinno
za wiera ć pełne dane bibliografi czne ora z s ygnaturę czasopisma . Limi t 10 a rtykułów na
osobę.
12. W spra wa ch zwi ązanych ze zgłos zeniami pra c do bazy Bibliografia Publika cji UMP nadal
zaleca my kontakt mailowy pod adresem inf_nauk@ump.edu.pl
13. Obowi ązuje bezwzgl ędny na kaz przes trzegania poleceń pra cowników Biblioteki ora z
Ochrony.

