
 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej 

w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku 

od dnia1 czerwca 

 

1. Biblioteka szkolna czynna będzie codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 13:00. 

Wyjątkiem są dni od 8-10 czerwca, wtedy też ze względu na matury biblioteka będzie nieczynna. 

2. Biblioteka działa w ograniczonym zakresie: przyjmujemy zwroty i wypożyczamy  tylko wcześniej 

zamówione książki. 

3. Książki można zamawiać: 

- poprzez konto czytelnika w katalogu OPAC, 

- drogą mailową: biblioteka@zsbrybnik.pl  

4. Zamówione książki można odebrać najwcześniej dzień po złożeniu zamówienia. 

5. Korzystanie z czytelni oraz ze sprzętu komputerowego nie jest możliwe. Bibliotekarz drukuje 

potrzebne materiały na potrzeby czytelników po uprzednim przesłaniu ich drogą elektroniczną na 

adres biblioteki. 

6. Punkt obsługi czytelnika znajduje się przy wejściu do pomieszczenia bibliotecznego.  

Wolny dostęp do półek jest obecnie niemożliwy. Książki i inne materiały podaje bibliotekarz. 

7. W punkcie obsługi może znajdować się tylko jedna osoba (nie licząc bibliotekarza). W przypadku 

większej ilości odwiedzających, pozostałe osoby oczekują w holu i/lub przed wejściem do szkoły,  

zachowując odpowiedni dystans przestrzenny (min. 2 metry). 

8. Prosimy o zachowanie bezpieczeństwa. Nośmy maseczki, rękawiczki, zachowajmy dystans, 

dbajmy o siebie i innych. 

9. Przed wizytą w bibliotece użytkownik powinien zdezynfekować dłonie płynem dezynfekcyjnym, 

umieszczonym w dystrybutorze przy wejściu do szkoły. 

10. Każdorazowo po przyjęciu książek od użytkownika, blat, na którym leżały książki, będzie 

dezynfekowany.  

11. Książki i inne materiały biblioteczne zwrócone przez czytelnika podlegają kwarantannie zgodnie z 

obowiązującymi zaleceniami. Na okres 3 dni przenoszone są do pomieszczenia bezpośrednio 

sąsiadującego z biblioteką. Odizolowane egzemplarze oznaczone są datą zwrotu i po okresie 

kwarantanny włączone do ponownego użytkowania. 

12. Niezależnie od dyżuru w bibliotece bibliotekarze pozostają do dyspozycji czytelników przez cały 

czas za pośrednictwem poczty elektronicznej i FB. 

13. Tych, którzy jeszcze tego nie uczynili, zachęcamy do założenia konta czytelnika on-line, oraz 

korzystania z katalogu bibliotecznego OPAC:  

             https://m009084.molnet.mol.pl/ 

14. Powyższe zasady obowiązują do odwołania    

 

 

 
Opracowano na podstawie rekomendacji  Biblioteki  Narodowej,  dotyczącej  organizacji  pracy  wszystkich  typów  

bibliotek, również bibliotek szkolnych w zakresie ich dotyczącym. 

Źródła: https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki; https://www.bn.org.pl/; https://gis.gov.pl/. 
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