
ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI W RATUSZU W CZASIE PANDEMII 

COVID-19 

 

W związku z wejściem w drugi etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna otwarta będzie od 12 maja 2020 r.  

Aktualna sytuacja zmusza nas do podjęcia działań, mających na celu zmniejszenie ryzyka za-

rażenia Covid-19 w lubańskiej książnicy. Jedną z nich jest ograniczenie wolnego dostępu do 

księgozbioru oraz innych przestrzeni w naszych bibliotekach. 

Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce wy-

dało Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, 28.04.2020 r. i są następujące: 

1.Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze. 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie. 

3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/ obsługi. 

4.Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia korona-

wirusem. 

Szczegóły można przeczytać na: https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki 

Chcąc zapewnić pełne bezpieczeństwo wszystkim osobom przebywającym w budynku 

zmieniamy zasady korzystania z księgozbioru i w początkowej fazie nie będzie wolnego do-

stępu do księgozbioru Biblioteki. 

Godziny otwarcia MiPBP:  

poniedziałek – 8.30-16.00 

wtorek - 8.30-16.00 

środa -8.30-16.00 

czwartek - 8.30-16.00 

piątek - 8.30-16.00 

 

Przerwa na dezynfekcję i wietrzenie pomieszczeń w godz: 10.30-10.45, 13.15-13.30. 

W bibliotece jednocześnie będą mogły przebywać 3 osoby. 

Filia nr 2 (w Szpitalu NZOZ ŁCM) i Filia nr 4 (w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznym 

im. S. Drzewieckiego) zostają zamknięta do odwołania. Zwrotu książek z Filii można doko-

nać w siedzibie głównej w Bibliotece w Ratuszu. 

Czytelnia będzie zamknięte do odwołania. 

Termin zwrotu wszystkich wypożyczonych dotychczas pozycji zostaje przedłużony do 

30.05.2020 r., bez naliczania opłat. 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki


Można dokonać zamówienia na książki. Przyjmowane będą:  

- telefonicznie – 757222469 (wew.16, 13) 

- mailowo: zamowienia@bibliotekaluban.pl;  

przez system biblioteczny Aleph (TUTAJ) 

Login -  numer z karty bibliotecznej. 

Hasło – data urodzenia /rok, miesiąc, dzień/ 

Biblioteka - Lubań 

 zamówienia złożone do godz.: 11.00 – realizacja zamówienia w ten sam dzień, 

 zamówienia złożone po godz. 14.00 zamówienia będą realizowane w następnym dniu 

roboczym. 

Przy wypożyczeniu obowiązuje karta biblioteczna. 

Ilość pozycji do wypożyczenia: książki i audiobooki łącznie po 5 sztuk na 1 miesiąc. 

 

Zwrócone pozycje podlegać będą 72-godzinnej kwarantannie, w tym czasie nie będą dostępne 

dla Czytelników. 

Prosimy o wejście do budynku w maseczkach, rękawiczkach, dezynfekcję rąk przed 

wejściem i zachowanie wyznaczonych odstępów między użytkownikami. 

 

Jak każdy z Państwa, chcemy być zdrowi i czuć się bezpiecznie, więc prosimy Pań-

stwa o wyrozumiałość w czasie funkcjonowania Biblioteki w nowej rzeczywistości. W zależ-

ności od sytuacji epidemiologicznej w kraju będziemy zmieniać i dostosowywać sposób udo-

stępniania zbiorów bibliotecznych. 

Wszystkie informacje znajdą Państwo na naszej stronie: www.bibliotekaluban.pl. 

 

 

https://primo-48wbp.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=48WBP_VIEW&search_scope=bol50_scope&sortby=rank&tab=aleph_tab&lang=pl_PL&mode=simple&fromRedirectFilter=true

