
 
ZARZĄDZENIE NR 5/20 

DYREKTORA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

 

z dnia 4 maja 2020 r. 

 

wprowadzające zasady korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej  
na czas pandemii 

 
Na podstawie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej  
 

zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Wprowadzam regulamin korzystania ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Rudzie Śląskiej jak w załączniku. 

 

§ 2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Załącznik do regulaminu korzystania  
ze zbiorów Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Rudzie Śląskiej na czas 

pandemii z dnia 4 maja 2020 r. 

 

 

 

 

Regulamin  korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Rudzie Śląskiej w czasie pandemii 

 
1. Udostępniona dla czytelników zostaje tylko usługa wypożyczania zbiorów. 
2. Czytelnie naukowe i czasopism, katalogi kartkowe księgozbioru oraz dostęp do 

Internetu do odwołania pozostają niedostępne dla czytelników. 
3. Zawieszone zostają usługi kserograficzne oraz inne. 
4. Czytelnicy przybywający w przestrzeni bibliotecznej powinni mieć zakryty nos 

oraz usta – czytelnicy  bez maseczek nie  będą obsługiwani.  
5. Czytelnik korzysta z księgozbioru tylko po przeprowadzeniu dezynfekcji rąk. 
6. Czytelnicy bez kart bibliotecznych nie będą obsługiwani. 
7. Zasadne i mile widziane jest telefoniczne lub mailowe umawianie wizyty na 

konkretną godzinę (aby uniknąć kolejek). 
8. Rekomendujemy zamawianie zbiorów online (poprzez katalog Integro) w celu 

skrócenia czasu obsługi. 
9. W okresie funkcjonowania pandemii zawiesza się naliczanie kar od czytelników. 
10. Czytelnicy ustawiają się do lady bibliotecznej w kolejce w odstępach ok.  

dwóch metrów w miejscach oznakowanych taśmą. 
11. Czytelnicy powinni stać i rozmawiać z bibliotekarzem zza taśmy przyklejonej na 

podłodze przed ladą biblioteczną. 
12. Na polecenie bibliotekarza czytelnik podaje tytuł i autora zwracanej pozycji, bądź 

odchyla okładkę i prezentuje kod kreskowy, który jest skanowany przez 



bibliotekarza (ewentualnie może zostać poproszony o przedyktowanie numeru 
znajdującego się przy kodzie kreskowym). 

13. Odebrane książki czytelnik odkłada na miejsce wskazane przez bibliotekarza – 
nie wolno odkładać książek na ladę biblioteczną. 

14. Bibliotekarz może w każdej chwili zamknąć bibliotekę ze względu na brak 
bezpieczeństwa wynikający z niestosowania krajowych przepisów 
epidemiologicznych oraz zapisów Regulaminu korzystania z MBP w Rudzie 
Śląskiej w czasie pandemii. 

 
 

 

 


