
Zarządzenienr 5412020

Rektora OlszĘńskiej SzkoĘ Wyższej

z dnia7 maja2020 r.

w sprawie wprowadzenie

Instrukcji wypożyczeń ksiqżek w Olsztyńskiej Szkole Wyższej

Na podstawie § 17 pkt 2 ust 2 Statutu Olsźynskiej Szkoły Wyższej oraz art.51 ust. 1

ustawy z dnia 20 tipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwi e wyższym i nauce w związku zUstawą

z dńa 2 marca 2020 roku o szczegóInych rozwiązaniach zvłtązanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-l9, innych chorób zakńnych orźv wywołanych

nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.374 z2Oż0 r.), zarządzam, co następuje:

§1

W związku z sfiuacjąspowodowarLąrozprzestrzenianiem się wirusa COVID-I9, wprowadza

się lnstrukcję wypożyczeń ksiąZek w Olsztyńskiej Szkole Wyższej.

InstrŃcj a vlypoży czeń ksiązek stanowi zńącznik do niniej sz ego zarządzeńa.

§2

Zuządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.



Załqcznik do Zarzqdzenia nr 54/2020
z dnia 07.05.2020 r.

INSTRUKCJA WYPOZECZEN KSIĄZEK

W OLSZTYNSKIEJ SZKO LE WY ŻSZEJ

1, Biblioteka OlszĘńskiej Szkoły Wyższej uruchamia wypo{czanie książek z dniem

1l maja 2020 r, na specjalnych zasadach. Ksiąźki należy zamówiĆ i odebraĆ według wytycznych

poniżej. Do odwołania nie ma mozliwości przeglądania katalogu i wybierania książek na miejScu

w Bibliotece.

2. Tryb zamawiania książek:

Zamówienianależy wysyłać na e-mail: ,::;,,

W zamówieniu naiezy podać:

. imię, nazwisko;

. numer legitymacji studenckiej;

. numef telefonu kontaktowego;

osoby niezapisane do biblioteki zostaną wpisane przez bibliotękarza do bazy po weryfikacji danYch

w dziekanacie.

Nalezy podać poszukiwane pozycje lub w ostateczności tema§kę publikacji. Publikacje wyszukane

przez bibliotekarza zostaną wpisane na konto czy.telnika. W miarę możlirvoŚci bibliotekarz będzie

uzgadniać właściwe pozycj e telefonicznie z czytelnikiem.

Istnieje możliwość wypozyczenia niezbędnych pozycji, mimo wykorzystania limitu v,ryPoĘczeń

i przekroczenia terminu zwrotu.

Zamówienia można wysyłać od dnia 7 maja 20ż0 r., realizacja zamówień będzie odbywaĆ się od dnia

11 maja ż020 r.

3. Tryb odbioru książek:

odbiór ksiązek następuje po uprzednim umówieniu z bibliotekarzem dnia i godziny odbioru. Książki

będą wydawane od poniedzińkl do piątku w godzinach 9.00-15,00,

Czytelnik powinien byó w masce ochronnej i rękawiczkach.



odbiór książek w Bibliotece Wydziału Nauk HumanisĘczno-Społecznych (ul, Jagiellońska 59):

l) Miejsce odbioru: przy wejściu do budynku po |ewej stronie;

2) Należy poczekać przed wejściem w odległości 2 m;

3) po wyjściu bibliotekarza podać nazwisko i numer legitymacji studenckiej;

4) Odebrać książki izabraćje ze sobą;

5) Nie jest mozliwe przeglądanie i zwrot książek. Zwroty pozostają wstrzymane do odwołania.

odbiór książek w Bibliotece Wydziału Nauk o Zdrowiu (ul. Bydgoska 33):

1) Miejsce odbioru: przed słuzbowym wejściem do biblioteki od ul. Rataja (przy akadenriku);

ż) Należy poczekać przed wejściem w odległości 2 m;

3) Po wyjściu bibliotekarza podać nazwisko i numer legitymacji studenckiej;

4) Odebraó książki izabraćje ze sobą;

5) Nie jest mozliwe przeglądanie i zwrot książek. ZwroĘ pozostają wstrzymane do odwołania.

4. Wstrrymany nvrot książek:

Nie jest możliwy zwrot książek do odwołania.

Do odwołania nie będą naliczane kary za przetrzymywanie książek (od dnia 12 marca).

O terminie i trybie możliwego zwrotu czytelnicy będą poinformowani w odrębnym ogłoszeniu,

5. Nie ma możliwości wypoĘczenLa ksiąźek z czytelni. Nie ma możliwoŚci korzYstania z, czS'telni.

6. Tryb postępowania bibliotekarza:

Bibliotekarz .ił, trakcie rłykonywania wszystkich czynności wyszukiwania i wYdawania ksiązek ma

obowiązek noszenia maseczki ochronnej i rękawiczek, częstego mycia i dezynfekowania dłoni oraz

dezynfekowania klamek drzwi wejściowych i innych powierzchni dotykowych,

Umawianie pojedynczych czytelników po odbiór książek powinno się odbywać w co najmniej

1 5 minutowych odstępach.

7. Dodatkowe szczegoĘ naIeży uzgadniać z obsługującym bibliotekatzęm.

8. Biblioteka zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmiarl organizacyjnych w prrypadku zmian

syfuacji epidemiologicznej lub w celu usprawniania obsługi czytelników. O wszelkich zmianach

czytelnicy będą informowani za pomocą strony internetowej i portali sPołeczroŚciowYch. ,

r,


