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KOMUNIKAT  

NR 67/2020 

==================================================== 

Dotyczy: zasad korzystania z usług Biblioteki Głównej od 5 października 2020 r. 

==================================================== 

 

W związku z koniecznością dostosowania funkcjonowania Biblioteki Głównej do aktualnej 

sytuacji epidemicznej zgodnie z Zarządzeniem nr 68/2020 Rektora AGH z 30 września 

2020 roku wdrożone zostają następujące zasady korzystania z usług bibliotecznych: 

1. Od 5 października Wypożyczalnia czynna jest od poniedziałku do piątku,  

w godz. 8:00-18:00; w soboty w godz. 8:00–15:00. 

2. Podstawowe podręczniki ze Strefy Wolnego Dostępu, czyli pozycje z księgozbioru „W” 

należy zamawiać za pośrednictwem katalogu bibliotecznego. 

3. Zamówienia na książki z Biblioteki Pracowniczej (beletrystycznej) - wyłącznie dla 

pracowników AGH - nadal realizowane są telefonicznie (12 617-34-02,  

pon. - pt. 8.00-15.00)  lub mailowo, udo@bg.agh.edu.pl; odbiór zamówionych pozycji 

następuje w  Wypożyczalni. 

4. Od 5 października Wypożyczalnia Międzybiblioteczna będzie czynna od poniedziałku 

do piątku w godz. 9:00–14:00; zamówienia na wypożyczenia z innych bibliotek należy 

składać za pomocą specjalnego formularza dostępnego na stronie www Biblioteki 

Głównej AGH http://cytrus.bg.agh.edu.pl/ankieta/index.php?sid=47269&lang=pl  

lub pisząc na adres: wypmb@bg.agh.edu.pl; odbiór zamówionych materiałów  

w Wypożyczalni Międzybibliotecznej w godzinach otwarcia.  

5. Zwrotu książek należy dokonywać przede wszystkim przez  wrzutnię biblioteczną, 

(niezależnie od godzin otwarcia BG), znajdującą się przed wejściem do budynku 

Biblioteki; książki, które nie mieszczą się w otworze wrzutni ze względu na objętość, 

prosimy zostawiać w specjalnym pojemniku ustawionym przy portierni BG; książki są 

wycofywane z konta czytelnika najpóźniej w kolejnym dniu roboczym, poddawane 

kilkudniowej kwarantannie i po tym zabiegu są ponownie gotowe  

do wypożyczenia. 

6. W przypadku konieczności „podbicia” karty obiegowej zwrotu książek należy 

dokonywać  bezpośrednio przy specjalnie do tego celu  wyznaczonym stanowisku  

w holu budynku BG, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00–18:00, w sobotę,  

w godz. 8:00–15:00. 

7. Kasa Biblioteki czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. 

8. Konto biblioteczne można założyć na miejscu w Wypożyczalni, jednak zalecamy 

korzystanie z możliwości zdalnego zapisu; zdalnie można również dokonać prolongaty 

konta bibliotecznego, w obu przypadkach prosimy o kontakt mailowy na adres: 

udo@bg.agh.edu.pl. 

9. Do 13 października włącznie w godz. 8:00–18:00 możliwy jest przede wszystkim 

telefoniczny lub mailowy kontakt z pracownikami Oddziału Informacji Naukowej 

(oin@bg.agh.edu.pl, 12 617-32-15) oraz Oddziału Zbiorów Specjalnych 

(ozs@bg.agh.edu.pl, 12 617-32-17). 

10. Od 14 października (środa) zostaną uruchomione Czytelnie: Główna, Oddziału 

Informacji Naukowej i Oddziału Zbiorów Specjalnych czynne następująco: 

poniedziałek – piątek w godz. 8:00–18:00, sobota 8:00–15:00; przewiduje  

się 15 minutowe wietrzenie pomieszczeń o godz. 12:00 i 16:00; do czytelń  

zapraszamy wyłącznie studentów i pracowników AGH. 
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11. Osoby odwiedzające  Bibliotekę Główną powinny być bezwzględnie wyposażone  

w maseczki i rękawiczki, zdezynfekować ręce po wejściu do budynku i przestrzegać 

obowiązujących zasad bezpieczeństwa. 

12. Zgodnie z Zarządzeniem nr 68/2020 Rektora AGH nie będzie możliwości korzystania  

z szatni; studenci i doktoranci do przechowywania rzeczy osobistych mogą skorzystać 

z systemu szafek skrytkowych. 

13. Wprowadza się obowiązek ewidencji osób załatwiających sprawy  

w Bibliotece (kurierzy, dostawcy itp.); obecność pozostałych osób korzystających  

z usług  Biblioteki odnotowywana jest bądź w systemie bibliotecznym 

(wypożyczalnie), bądź w Elektronicznej Księdze Gości (czytelnie). 

14. Na stronie domowej BG AGH są zamieszczane wszelkie informacje, jak należy 

korzystać ze zbiorów w zmienionej sytuacji. 

 

 

 

 Dyrektor Biblioteki Głównej 
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