Uprzejmie informujemy, że od 2.06.2020 r. Biblioteka Sztuki wznawia działalność
Zapraszamy pracowników oraz studentów we wtorki i piątki w godz. 9.00-14.00

W czasie zagrożenia spowodowanego koronawirusem COVID-19 Biblioteka Sztuki działać
będzie w ograniczonym zakresie na opisanych poniżej zasadach:
1. Wznawiamy usługę wypożyczania oraz zwrotu książek.
2. Nie będzie można korzystać z czytelni do czasu wdrożenia kolejnego etapu
znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19.
3. Wizyty należy ustalać z kierownikiem biblioteki za pośrednictwem poczty
elektronicznej j.wallis@bu.uz.zgora.pl
4. Zalecamy korzystanie z zasobów elektronicznych on-line. E-zbiory można wyszukiwać
za pomocą multiwyszukiwarki EDS dostępnej ze strony internetowej biblioteki
5. Po rozliczeniu z biblioteką czytelnicy mogą skorzystać z elektronicznej obiegówki.
Wypożyczenia
1.

Książki ze zbiorów biblioteki będzie można wypożyczać po ich wcześniejszym
zamówieniu e-mailem na adres: j.wallis@bu.uz.zgora.pl
2. Zamówione książki można odbierać dopiero po otrzymaniu powiadomienia e-mailem
o zrealizowaniu zamówienia oraz podaniu terminu odbioru książki.
3. Po odbiór książek można zgłaszać się do Instytutu Sztuk Wizualnych przy
ul. Wiśniowej (budynek A-24) do pokoju 102 o wyznaczonej przez bibliotekarza
godzinie.
Zwroty
1.
2.
3.

4.
5.

Książki ze zbiorów Biblioteki Sztuki będzie można zwracać po wcześniejszym ustaleniu
terminu ich zwrotu za pośrednictwem poczty elektronicznej j.wallis@bu.uz.zgora.pl
Książki można zwracać w Instytucie Sztuk Wizualnych przy ul. Wiśniowej w pokoju
102 do specjalnego pojemnika, o wyznaczonej przez bibliotekarza godzinie.
W czasie zagrożenia spowodowanego koronawirusem COVID-19 biblioteka
przedłuża czas zwrotu książek. W tym czasie nie będą pobierane opłaty za
przetrzymanie książek. O terminie ich przywrócenia poinformujemy odrębnym
komunikatem.
Wszystkie opłaty należne bibliotece do 10 marca włącznie, czyli przed dniem
zamknięcia biblioteki nie ulegają anulowaniu.
Zaległe opłaty za nieterminowy zwrot książek, należne bibliotece do 10 marca br.,
mogą być dokonywane wyłącznie na konto bankowe (88 1160 2202 0000 0000 6021
8954). Szczegóły tutaj.

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego
1. Podczas realizowania wypożyczeń i zwrotów należy stosować się do zasad
bezpieczeństwa sanitarnego:
a) w pomieszczeniu może przebywać tylko 1 czytelnik,

b) należy zachować dystans pomiędzy osobami min. 2 m,
c) czytelnicy zobowiązani są do zasłonięcia nosa i ust, stosowania jednorazowych
rękawiczek, a także dezynfekcji rąk przed podejściem do stanowiska,
d) przy realizacji wypożyczeń oraz zwrotów należy dostosować się do zaleceń
bibliotekarza.
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