
ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI I INFORMATORIUM 
W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W TORUNIU W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

 

1. Godziny otwarcia Czytelni i Informatorium: 

Poniedziałek - piątek 10.00-19.00 

Sobota – nieczynne 

Codziennie w Czytelni i Informatorium obowiązuje przerwa techniczna od godz. 14.30 do 
15.00. W tym czasie Czytelnia i Informatorium pozostają zamknięte dla czytelników.  
 

2. W Czytelni i Informatorium obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc.  

Dopuszczany czas korzystania ze stanowiska to 1 godzina. Jeśli nie oczekuje następna osoba, ten czas 

może ulec wydłużeniu.  

Zalecana jest telefoniczna rezerwacja miejsc pod numerem telefonu: 

Czytelnia  - 56 653 97 55 

Informatorium - 56 653 97 56 wew. 11 

3. Użytkownicy zobowiązani są do zdezynfekowania rąk w holu głównym Biblioteki. Przy wejściu do 

Czytelni i Informatorium dostępne są również dozowniki z płynem dezynfekującym.  

4. Do  Czytelni i Informatorium można dotrzeć korzystając wyłącznie z klatki schodowej. 

5. Osoby przebywające w Czytelni i Informatorium zobowiązane są do zakrywania ust i nosa maseczką. 

6. Użytkownicy Czytelni i Informatorium są zobowiązani do zachowania bezpiecznej odległości 

minimum 2 metrów. 

7. Dopuszczalna liczba użytkowników: 

Czytelnia Ogólna - 4 osoby 

Informatorium - 2 osoby. 

8. W Czytelni i Informatorium  można korzystać ze sprzętu i materiałów wyłącznie w celach 

edukacyjnych. Dezynfekcja sprzętu po każdym użyciu przez czytelnika.  

9. Po wejściu do Czytelni i Informatorium użytkownik zobowiązany jest okazać kartę biblioteczną lub 

dowód tożsamości. 

10. Użytkownicy w Czytelni i Informatorium zajmują miejsce wskazane przez bibliotekarza 

dyżurującego. 

11. W Czytelni i Informatorium nie ma wolnego dostępu do zbiorów, wszystkie materiały podaje 

dyżurujący bibliotekarz. Zalecamy zamawianie dokumentów drogą elektroniczną 

(wypozyczalnia@bptorun.edu.pl) lub telefonicznie (tel. 56  653 97 55). 

12. Czytelnicy zwracający udostępnione w Czytelni i Informatorium materiały, mają obowiązek podać 

bibliotekarzowi sygnatury książek, a następnie odłożyć je do kartonów. Materiały te zostaną poddane 

3-dniowej kwarantannie. 

13. Na życzenie czytelnika istnieje możliwość odłożenia dla niego zwróconych pozycji na dzień następny. 

14. W wyjątkowych sytuacjach, niektóre książki z Czytelni mogą być wypożyczane na zewnątrz, jednak 

na okres nie dłuższy niż 3 dni. 



15. Dzienniki są niedostępne dla czytelników.  

16. Zachęcamy do wcześniejszego składania zamówień materiałów drogą elektroniczną przez katalog 

Integro. 

Jednocześnie informujemy, że informacje biblioteczne, katalogowe, bibliograficzne i rzeczowe 

udzielane są: 

- telefonicznie - 56 653 97 56 wew. 15, 

- za pomocą poczty elektronicznej - informacja@bptorun.edu.pl, 

- za pomocą Messengera na profilu facebookowym Biblioteki. 

17. W Czytelni i Informatorium co dwie godziny wykonywana jest dezynfekcja powierzchni dotykowych 

(poręczy, klamek, blatów, włączników, słuchawek telefonów). 

18. Jeżeli bibliotekarz dyżurujący w Czytelni i Informatorium zaobserwuje u czytelnika niepokojące 

objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem, wdroży procedury przewidziane przez GIS.  

 

 


