
ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ 
od dnia 5 października 2020 r. do odwołania 

 

Biblioteka Główna jest otwarta dla Użytkowników w godzinach: 
poniedziałek - czwartek   8.00 - 18.00 

piątek, sobota   8.00 - 15.30 

 

Jednocześnie z windy może korzystać jedna osoba. 

 

Wszystkie miejsca pracy i pomieszczenia oddane do dyspozycji Użytkowników  
są systematycznie dezynfekowane. 

 

1. Użytkownicy Biblioteki zobowiązani są do: 
 zasłaniania ust i nosa (maseczki / przyłbice ochronne) w przestrzeni publicznej, 
 stosowania środków dezynfekujących dostępnych na terenie Biblioteki, 
 zachowania minimum 1,5 m. dystansu przestrzennego, 

 stosowania się do bieżących wskazówek / zaleceń pracowników Biblioteki, 
 przestrzegania systemu jednej kolejki (wyznaczonej linii - dotyczy Wypożyczalni), 
 podchodzenia pojedynczo do właściwego stanowiska,  
 unikania wizyt w Bibliotece podczas infekcji i gdy wystąpią jakiekolwiek objawy chorobowe,  

a zwłaszcza mogące sugerować zarażenie wirusem SARS-COV-2. 

2. W przypadku, gdy objawy chorobowe pojawią się podczas pobytu w Bibliotece, należy ten fakt zgłosić 
dyżurującemu bibliotekarzowi i jak najszybciej opuścić budynek i skontaktować się z lekarzem. 

3. Zgłoszenie umożliwi podjęcie działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa (dezynfekcja 
pomieszczeń, dodatkowa dezynfekcja powierzchni, ustalenie osób mających bezpośredni kontakt  
z Użytkownikiem).  

4. W sytuacji, gdy opuszczenie budynku nie jest możliwe, należy zgłosić się do dyżurującego bibliotekarza, 
który odprowadzi chorego Użytkownika (z objawami zakażenia wirusem SARS-COV-2)  

do pomieszczenia do czasowej izolacji, w którym będzie oczekiwał na przybycie służb medycznych  
i sanitarno-epidemiologicznych. 

 

Nie można korzystać z katalogów kartkowych, skanerów. 
 

REJESTRACJA NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW 

1. Zapisu  do Biblioteki można dokonać  bezpośrednio w  Wypożyczalni (parter) lub  wypełniając formularz 
rejestracji online, dostępny w katalogu INTEGRO. Po  dokonaniu  rejestracji internetowej 

Użytkownik  powinien w ciągu  5 dni  zgłosić  się do Wypożyczalni, w celu potwierdzenia danych oraz 

pełnej aktywacji konta. 
 

WYPOŻYCZENIA 

1. Książki należy zamawiać zdalnie poprzez katalog INTEGRO. 
2. Odbiór książek, wyłącznie na stanowisku oznaczonym „WYPOŻYCZENIA”. 
3. Zamówione pozycje należy odebrać z Wypożyczalni w ciągu 7 dni, po tym terminie odsyłane  

są do magazynu. 
ZWROTY 

1. Zwrot książek odbywa się w Wypożyczalni, wyłącznie na stanowisku oznaczonym „ZWROTY”,  
lub poprzez odesłanie książek pocztą, na własny koszt, na adres Biblioteki Głównej UPH  
(ul. ks. J. Popiełuszki 9, 08-110 Siedlce ) z dopiskiem „Wypożyczalnia”,  

2. Wszystkie zwracane książki będą poddawane 3-dniowej kwarantannie i dopiero po tym czasie będą 
mogły zostać ponownie wypożyczone, można dokonać rezerwacji na książki znajdujące się  
na kwarantannie. 

 

 

 

 

 



OPŁATY 

1. Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Regulaminu udostępniania zbiorów i świadczenia usług w systemie 
biblioteczno-informacyjnym UPH Biblioteka Główna UPH pobiera opłaty za nieterminowe zwroty. 

2. Opłaty, za nieterminowy zwrot mogą być dokonywane drogą elektroniczną w systemie PayU poprzez 

konto biblioteczne lub przelewem na konto Bank PeKaO S.A. I/ O Siedlce nr 19 1240 2685 1111 0000 3656 

3195 oraz w Wypożyczalni, po uprzednim zwróceniu książek. 
 

ZAMÓW KOPIĘ 

1. Biblioteka realizuje zamówienia na bezpłatne kopie cyfrowe materiałów bibliotecznych poprzez katalog  
za pośrednictwem usługi Zamów kopię. 

2. Usługa dostępna dla Użytkowników posiadających aktywne konto w Bibliotece. 
Jednorazowe zamówienie kopii elektronicznych nie może przekraczać 50 stron (bez spisów treści  

           i indeksów, których kopie można zamówić jako pomoc w identyfikacji właściwych treści do kopiowania). 
 

 

WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA 

1. Zamówienia na książki lub artykuły niedostępne w Bibliotece Głównej i bibliotekach siedleckich, będą 
realizowane w miarę dostępności bibliotek współpracujących. 

2. Zamówienia należy składać poprzez formularze dostępne na stronie Biblioteki lub przesyłać na adres 
wmb@uph.edu.pl. 

 

CZYTELNIE 

1. Wprowadza się następujące limity miejsc w czytelniach: 
 Czytelnia ogólna - 14 miejsc + 1 stanowisko z dostępem do katalogu bibliotecznego, 
 Czytelnia ogólna - kolekcja humanistyczna - 8 miejsc + 1 stanowisko z dostępem do katalogu 

bibliotecznego + 1 stanowisko ACADEMIKI, 

 Czytelnia Wydawnictw Ciągłych - 9 miejsc na Czytelni + 1 stanowisko katalog + 1 stanowisko 

czasopism na dysku, 

 Czytelnia Internetowa – 13 miejsc, 

 Czytelnia Zbiorów Specjalnych – 1 osoba, po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny. 

2. Po wejściu do czytelni obowiązuje dezynfekcja rąk. 
3. Użytkownicy wchodzący do czytelni muszą mieć założoną maskę / przyłbicę, którą można zdjąć po 

zajęciu miejsca. 
4. Użytkownicy nie mają bezpośredniego dostępu do regałów. Potrzebne pozycje podaje bibliotekarz. 

5. Zamówienia na potrzebne materiały składa się: 
 bezpośrednio u dyżurującego bibliotekarza, lub poprzez katalog (zbiory magazynowe), lub wcześniej, 

przed wizytą w Bibliotece, na adres czyt.ogolna@uph.edu.pl, podając jednocześnie planowany termin 

odwiedzin. 

6. W zamówieniu przekazanym drogą elektroniczną należy podać, w oparciu o katalog : 
 przy zamawianiu książek – nazwisko autora, tytuł oraz sygnaturę, 
 przy zamawianiu czasopism - tytuł czasopisma, rocznik, numer, 
 imię i nazwisko Użytkownika oraz numer karty bibliotecznej, 

 w tytule wiadomości prosimy wpisać „Zamówienie do czytelni„. 
7. Z zamówionych materiałów Użytkownik może korzystać 7 dni po uprzednim zgłoszeniu tego zamiaru 

bibliotekarzowi. Okres ten może zostać wydłużony o kolejny tydzień, jeśli nie ma innych 
zainteresowanych. Wówczas materiały te pozostają na zajmowanym przez Użytkownika stanowisku 
pracy. 

8. Pozostałe wykorzystane materiały po skończeniu pracy należy odkładać na oznakowane wózki. 
9. Wszystkie materiały, z których korzystali Użytkownicy będą poddawane 24 godzinnej kwarantannie  

i dopiero po tym czasie będą mogły zostać ponownie udostępnione. 
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STANOWISKA KOMPUTEROWE, KABINY PRACY INDYWIDUALNEJ 

1. Ze stanowisk komputerowych (Czytelnia internetowa) i Kabin pracy indywidualnej (Czytelnia Wydawnictw 

Ciągłych) mogą korzystać wyłącznie pracownicy naukowi, doktoranci i studenci UPH. 

2. Kabiny pracy indywidualnej udostępniane są po uprzedniej rezerwacji telefonicznej (25 643 17 69). 

1. Korzystanie z usług Oddziału możliwe jest w ograniczonym zakresie. 

2. W Oddziale Informacji Naukowej jednocześnie może przebywać 2 Użytkowników. 

3. W przypadku indywidualnego spotkania obowiązkowy jest wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny. 

4. Użytkownik musi ustalić z pracownikiem OIN termin i godzinę spotkania, a po przybyciu do Biblioteki 

poinformować Portiernię. 

5. Publikacje należy zgłaszać drogą mailową na adres publikacje@uph.edu.pl 

6. Kontakt z pracownikami odpowiedzialnymi za poszczególne dyscypliny - książka teleadresowa 

Uniwersytetu. 

7. Dopuszcza się możliwość skorzystania ze stanowiska do nagrywania - po uzgodnieniu z pracownikiem OIN. 

1. Zbiory elektroniczne UPH : bazy danych, e-czasopisma i e-książki dostępne są z dowolnego miejsca 

w sieci uczelnianej i komputerów domowych poprzez system HAN (pracownicy, doktoranci i studenci 

Uniwersytetu). 

2. Dostęp do e-zbiorów jest możliwy dla uprawnionych użytkowników (osoby posiadające kartę 

biblioteczną). Logowanie odbywa się na podstawie loginu (ID) i hasła do konta bibliotecznego. 

ADAPTOWANIE PUBLIKACJI NAUKOWYCH 

DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU 

1. Usługa kierowana jest do studentów i pracowników UPH posiadających orzeczenie. 

Kontakt: mariusz.podpora@uph.edu.pl 

1. Punkt Ksero czynny jest w godzinach otwarcia Biblioteki. 

2. Klienci Punktu Ksero zobowiązani są: 

— nosić maseczki / przyłbice ochronne, 

— stosować środki dezynfekujące dostępne na terenie Biblioteki, 

— zachować 1,5 m dystans przestrzenny. 

1. W Punkcie Ksero może być obsługiwana jednocześnie 1 osoba. 

2. Komunikacja pomiędzy czytelniami, ladą biblioteczną i Punktem Ksero musi być bezkolizyjna, 

co wyklucza utworzenie kolejki do Punktu Ksero. 

ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ 

ZASOBY ELEKTRONICZNE 

PUNKT KSERO 
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