
Instrukcja dla czytelników 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim 

w okresie epidemii 

 

 

1. W związku z możliwością wznowienia działalności bibliotek okresowo zamkniętych ze względu z epidemią, Miejska Biblioteka 

Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim w celu kontynuowania działań mających na celu przeciwdziałanie 

rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 będzie stopniowo wznawiała swą działalność przy znacznych z konieczności ogranicze-

niach.  

2. Od dnia 05 maja 2020 r. do odwołania: 

 Dział Udostępniania Zbiorów w Mediatece 800-lecia: od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00 - 20.00;  

 Filia nr 1 (ul. Belzacka 66) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00 i w soboty 8.00 - 14.00;  

a) przyjmowane zwroty zbiorów wypożyczonych;  

b) realizowane wypożyczenia na zewnątrz książek zamawianych i rezerwowanych online i telefonicznie; 

c) realizowane wypożyczenia na zewnątrz;  

d) wydawane karty biblioteczne po zapisaniu się czytelnika do Biblioteki;  

e) przyjmowane przewidziane regulaminem Biblioteki opłaty za przetrzymane zbiory do 11 marca 2020 r. zbiory biblioteczne, 

których termin zwrotu minął 11 marca 2020 r., będą czytelnikom przedłużane przez Bibliotekę do 11 maja 2020 r. Kary za nie-

zwrócone w terminie zbiory biblioteczne od dnia 12 marca do 11 maja 2020 r. nie będą naliczane. 

3. Obsługa czytelników odbywa się w wydzielonej strefie na parterze budynku Mediateki 800-lecia oraz Filii nr 1, na którą składają 

się:  

a) 2 stanowiska wypożyczania książek zamówionych,  

b) stanowisko wydawania zamówionych zbiorów telefonicznie i obsługi osób niepełnosprawnych (tylko Mediateka 800-lecia),  

c) wrzutnia - stanowisko przyjmowania zwrotów wypożyczonych (książek i audiobooków) w budynku głównym (tylko Mediateka 

800-lecia).  

4. Zwracane książki i zbiory audiowizualne zostają poddane trzydobowej kwarantannie i w tym okresie nie będzie możliwe ich  

zamawianie.  

5. Odstęp między czytelnikami do danego stanowiska nie może być mniejszy niż 2 m. 

6. Każdy czytelnik wchodzący do Biblioteki musi mieć usta i nos zakryty przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki,  

przyłbicy. 

7. Przy wejściu do Biblioteki czytelnik zobowiązany jest zdezynfekować dłonie płynem do dezynfekcji rąk znajdującym się w pojem-

niku przy wejściu do Biblioteki. 

8. Na czas przebywania w Mediatece 800-lecia w celu oddania, wypożyczenia zbiorów, zapisania się do Biblioteki, opłacenia kar 

 za przetrzymanie zbiorów, do szatni nie będzie przyjmowana odzież wierzchnia, plecaki, torby czytelnika. 

9. Czytelnik nie stosujący się do zapisów niniejszej instrukcji może być zawieszony w prawach korzystania z Biblioteki.  

10. Zabronione jest przebywanie na terenie Biblioteki w celach innym niż wymienione w p. 2. 

11. Do odwołania:  

a) zamknięty dla czytelników dostęp do Czytelni;  

b) informacje rzeczowe i bibliograficzne będą udzielane online przez Dział Informacyjno-Regionalny z Czytelnią. Kontakt tel.  

44 681 40 60; email: informacja@biblioteka.piotrkow.pl, regionalia@biblioteka.piotrkow.pl; 

c) nie będzie dostępu do stanowisk komputerowych (Internetu, katalogów oraz stanowisk samoobsługowych); 

d) wstrzymane zostaje organizowanie spotkań autorskich, lekcji bibliotecznych, konferencji i innych wydarzeń kulturalnych  

i edukacyjnych.  
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