
Regulamin biblioteki w warunkach pandemii.

1. W czasie  trwania pandemii  do czytelni  (pomieszczenia ze stolikami i  regałami)   można
wejść tylko w wyjątkowej sytuacji za zgodą bibliotekarza.

2. Czytelnicy  wchodzą  do  przedsionka  biblioteki  (między czytelnią  a  antresolą)  w  liczbie
najwyżej trzech osób i z zachowaniem bezpiecznego dystansu; kiedy wychodzi jedna osoba,
może wejść następna.

3. Wszystkie osoby wchodzące do biblioteki obowiązuje zakładanie maseczki na usta i nos.
4. Książki  i  inne  zasoby  zaleca  się  rezerwować  on-line  przez  portal  Librus  –  zakładka

w Modułach:  e-Biblio,  konto  biblioteczne  Czytelnika.  Każdy Uczeń i  Nauczyciel  naszej
Szkoły posiada automatycznie założone konto biblioteczne w systemie Librusa e-Biblio.
Przez konto w Librusie można przeglądać katalog biblioteki za pomocą haseł, np. autor,
tytuł,  temat,  przedmiot nauczania,  konkretna nazwa wyszukiwania (np.  lektury,  podręcz-
niki,  koń, pies, poradnik, biologia, samochody, kosmos, język polski,  powieść angielska,
itp.) oraz dokonywać rezerwacji wybranych książek.

5. Zamówienia można składać też bezpośrednio u bibliotekarza, jednak wówczas powoduje się
zwiększenie kolejki, w której trzeba stać dwukrotnie (przy zamówieniu i po odbiór) oraz
zwiększa się ryzyko zakażenia koronawirusem.

6. Zamówione materiały można odebrać tego samego dnia po godzinie od złożenia rezerwacji,
a w razie dużej ilości zamówień – następnego dnia.

7. Osoby, które złożyły zamówienie on-line lub chcą zwrócić książki,  obsługiwane są poza
kolejnością. Osoby, które chcą złożyć zamówienie u bibliotekarza, odsyłane są na koniec
kolejki  ze względu na konieczność ręcznego notowania rezerwacji  i  nazwiska zamawia-
jącego,  a  także  ze  względu  na  częstą  konieczność  konsultacji  z  bibliotekarzem  co  do
możliwości zarezerwowania konkretnych materiałów.

8. Niektóre  pozycje  można  wypożyczać  bezpośrednio  od  bibliotekarza  –  bez  uprzedniego
rezerwowania, ale tylko te, które są dostępne w pomieszczeniu czytelni, a nie w magazynie
na  antresoli.  Wypożyczenia  bez  uprzedniego  zamówienia  odbywają  się  po  obsłużeniu
Czytelników, którzy odbierają zamówione pozycje lub dokonują zwrotu książek.

9. Po zestawy podręczników przychodzą do biblioteki całe klasy wraz z Wychowawcami wg
ustalonego wcześniej grafiku.

10. W czasie wypożyczania podręczników również obowiązują zasady wchodzenia tylko trzech
osób równocześnie  do  biblioteki,  zachowywania  bezpiecznego  dystansu  oraz  zakładania
maseczek.

11. Podręczniki są wypożyczane imiennie i należy je podpisać. Każdy uczeń odpowiada za te
podręczniki, które wypożyczył. To oznacza, że jest zobowiązany do zwrotu książek o takich
numerach  inwentarzowych  i  kodach  paskowych,  jakie  w  trakcie  wypożyczenia  zostały
wpisane  na  jego  konto  przez  komputer.  Oddanie  podręczników  wypożyczonych  przez
innego ucznia nie zwalnia nikogo z oddania tych, które sam wypożyczył.

12. Uczniowie,  którzy  nie  oddali  podręczników  z  poprzedniego  roku  szkolnego,  nie  mogą
wypożyczyć  podręczników  do  następnej  klasy  z  tych  samych  przedmiotów,  dopóki  nie
oddadzą zaległych.

13. W  przypadku  przetrzymań  pozostałych  materiałów  obowiązują  kary  za  przetrzymania
w wys. 10 gr dziennie od jednej pozycji.

14. Czytelnicy mogą samodzielnie dokonywać prolongaty wypożyczeń (tzn. przedłużenia) za
pośrednictwem e-Biblio na Librusie lub bezpośrednio u bibliotekarza.

15. Prolongaty można dokonywać tylko przed upływem terminu zwrotu zasobu.
16. Z bibliotekarzem można się kontaktować poza biblioteką poprzez portal  Librus, poprzez

maila służbowego:  j.jankowska@szkolamarzen.pl oraz telefonicznie: (22) 757 28 99, w. 27.
Bibliotekarz zastrzega, że w razie kolejki Czytelników może nie odbierać telefonu.

Regulamin zatwierdzony przez Dyrekcję Szkoły.
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