
KOMUNIKAT NR 3 
Dyrektora 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej 

   Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dyrektor 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej wprowadza nowe zasady udostępniania 

zbiorów, które uzyskały pozytywną opinię Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej                 

w Grodzisku Mazowieckim oraz akceptację Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej. 

   Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej do odwołania udostępnia zbiory                 

w zmienionych godzinach otwarcia i na specjalnych warunkach rekomendowanych przez 

Bibliotekę Narodową. 

Godziny otwarcia 

Poniedziałek  10.30 - 15.00 

Wtorek   10.30 - 15.00 

Środa   15.00 - 19.00 

Czwartek   10.30 - 14.00  

Piątek   10.30 - 15.00  

Sobota  NIECZYNNE 

ZMIENIONE ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW 

1. Brak wolnego dostępu do księgozbioru i pomieszczeń Biblioteki - Czytelnicy będą obsługiwani 
w holu budynku Biblioteki. 

2. Wypożyczenia i zwroty odbywają się bez kontaktu bezpośredniego. 
3. Punkt obsługi jest wyposażony w sygnalizację dźwiękową, tak więc po podejściu                         

do zabezpieczonego stanowiska obsługi w holu, należy poczekać na podejście bibliotekarza, 
który automatycznie otrzymuje informację o Państwa przybyciu. 

4. Państwa rekomendacje zakupów nowości za pośrednictwem telefonu, maila jak poniżej,                  
są zawsze mile widziane. 

5. W celu usprawnienia i zachowania bezpieczeństwa obsługi konieczne jest wcześniejsze 
zamawianie książek do wypożyczenia za pośrednictwem katalogu online, telefonicznie                 
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w godzinach otwarcia Biblioteki - 22 758 96 48 lub 571 271 770, sms’em (7/24), mailowo 
(7/24) wypozyczalnia@mbp-podkowalesna.pl i umawianie wizyty w celu odbioru uprzednio 
zamówionych publikacji na konkretny dzień i godzinę. 

6. Rezerwowane pozycje (od momentu poinformowania o dostępności) czekają na odbiór tylko 
przez 2 dni robocze, po tym czasie zostają przekazane kolejnej osobie lub wracają na półkę. 

7. Ze względu na brak możliwości bezpośredniej prezentacji w Bibliotece, informacje                        
o zakupionych nowościach zamieszczane są w formie slidera na stronie internetowej Biblioteki 
oraz przesyłane mailem do osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie newslettera (druk PDF 
do pobrania ze strony www.mbp-podkowalesna.pl). 

8. Zwroty podlegają trzydniowej kwarantannie, przez ten czas są one wyłączone z udostępniania. 
9. Zwracane książki należy włożyć do pojemników oznaczonych tabliczką z napisem 

„ZWROTY”, umieszczonych przed stanowiskiem obsługi ograniczonym przesłoną ochronną.  
10. W celu zwrotu wypożyczonych publikacji nie trzeba się umawiać, jednak po przyjściu                  

w godzinach otwarcia (od poniedziałku do piątku jak wyżej), należy sprawdzić czy w holu nie 
ma innego Czytelnika i tylko w takim przypadku można wejść do środka i odłożyć zwracane 
książki (podlegające kwarantannie) do pojemników. W sytuacji, gdy ktoś z Czytelników jest         
w holu, prosimy o poczekanie przed wejściem do budynku. 

11. W związku z wyrażanymi przez Państwa obawami, informujemy, że każda wypożyczona 
publikacja opatrzona jest kodem kreskowym, zatem bibliotekarz przy pomocy czytnika kodów, 
po upływie okresu kwarantanny, odczytuje kody na pozostawiane w pojemnikach zwrotach         
i są one zwracane z kont Czytelników.  

12. Stosujemy rozdzielenie dróg komunikacyjnych dla przychodzących i wychodzących                    
z Biblioteki (wejście prze furtkę, wyjście przez parking).  

13. W uzasadnionych przypadkach, zgodnych z zapisami Regulaminu usługi „Książka na telefon”, 
zamówione materiały z zachowaniem wymaganych przez prawo środków ostrożności będą 
zawożone do domu Czytelnika. 

14. Do odwołania wstrzymana jest usługa wypożyczeń międzybibliotecznych. 
15. Powyższe zasady wraz z godzinami otwarcia będą aktualizowane zgodnie ze zmianami aktów 

prawnych oraz na podstawie bieżących wniosków płynących z oceny możliwości bezpiecznej 
obsługi Czytelników. 

Dorota Skotnicka 
Dyrektor 
Miejskiej Biblioteki 
Publicznej 
im. Poli Gojawiczyńskiej
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