
Zasady korzystania z biblioteki publiczno-szkolnej                             

w Szkole Podstawowej im. ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy. 

Ze względu na stan pandemii, praca biblioteki publiczno-szkolnej została 

dostosowana do obowiązujących zaleceń dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa 

korzystających z niej czytelników oraz pracowników biblioteki 

W bibliotece zostały wprowadzone procedury związane z korzystania z księgozbioru 

bibliotecznego. 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych czytelników oraz pracowników 

biblioteki wszystkie osoby z niej korzystające zobowiązani są do przestrzegania 

poniższych zasad. 

Wypożyczenia 

Wyboru oraz wypożyczeń książek, czytelnicy będą mogli dokonywać w następujący 

sposób: 

1. W bibliotece może znajdować się w tym samym czasie tylko 1 osoba 

wypożyczająca  

2. Przy wejściu do biblioteki każdy czytelnik zobowiązany jest zdezynfekować 

ręce, znajdującym się tam płynem 

3. Czytelnik musi mieć zasłonięte usta oraz nos maseczką ochronną 

4. Czytelnik zobowiązany jest przestrzegać wyznaczonej strefy w bibliotece, bez 

możliwości jej przekraczania, tak aby zachować  bezpieczną odległość, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Czytelnik zobowiązany jest stosować się do zaleceń pracownika biblioteki,     

w sytuacjach, które wynikną w trakcie wypożyczania książek 

Zwroty 

1. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić książkę nie później niż w ciągu 30 dni po 

jej wypożyczeniu (jest możliwość przedłużenia, informując pracownika 

biblioteki,) 

2. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić wszystkie wypożyczone książki przed 

zakończeniem roku szkolnego, czyli do 25.06.2021r. 



3. Podczas zwracania książek czytelnik zobowiązany jest do przestrzegania 

wyznaczonej strefy, bez możliwości jej przekraczania, tak aby 

zachować  bezpieczną odległość, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Przed zwrotem, książki powinny być zdezynfekowane przez czytelnika 

UWAGA! Zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej, egzemplarzy 

zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami 

dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy 

stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla 

materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy 

naświetlać książek lampami UV. 

5. Zwrócone książki przejdą kwarantannę (minimum 3 dni zgodnie z zaleceniami 

Biblioteki Narodowej) w wyznaczonym do tego miejscu. Po tym czasie książki 

powrócą na półkę z możliwością ich wypożyczenia. 

Czytelnia 

1. Uczniowie mogą korzystać z czytelni oraz kącika czytelniczego po 

wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem i zasadami korzystania z 

biblioteki. 

2. Czytelnicy korzystający z czytelni zobowiązani są do ścisłego przestrzegania 

regulaminu i zasad bezpieczeństwa, tj. 

- Przy wejściu do czytelni każdy czytelnik zobowiązany jest zdezynfekować ręce, 

znajdującym się tam płynem 

- Czytelnik musi mieć zasłonięte usta oraz nos maseczką ochronną (po zajęciu 

miejsca w czytelni lub kąciku czytelniczym może ją zdjąć) 

- Zgodnie z zachowaniem odpowiedniej odległości od siebie czytelników oraz 

powierzchnię pomieszczenia, w czytelni może znajdować się jednocześnie 

maksymalnie 10 czytelników. (8 w czytelni i 2 w kąciku czytelniczym) 

- Czytelnik zobowiązany jest przestrzegać wyznaczonej strefy w bibliotece, bez 

możliwości jej przekraczania, tak aby zachować  bezpieczną odległość, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 



- Czytelnicy nie mogą swobodnie poruszać się w czytelni, jak również nie mogą 

samodzielnie szukać książek w księgozbiorze. Wszelkie informacje należy zgłaszać 

pracownikowi biblioteki. 

- Pracownik biblioteki wyszukuje interesujące czytelników książki i przynosi 

czytelnikowi do zajmującego przez niego stanowiska. Po skończonej pracy z książką 

czytelnik zostawia ją na zajmowanym stanowisku. 

- Czytelnik zobowiązany jest stosować się do zaleceń pracownika biblioteki,                

w sytuacjach, które wynikną w trakcie korzystania z  czytelni 

Ponadto, czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z ogólnym regulaminem 

pracy biblioteki szkolnej obowiązującym w szkole. 

 

 

Pracownik biblioteki 
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