
PROCEDURY  

FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  

W OLKUSZU OD DNIA 28 MARCA 2022 R.  

 

Od 28 marca 2022 r. obsługa użytkowników w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej  

w Olkuszu odbywać się będzie według następujących zasad:  

1. Czytelnicy wypożyczają książki przy wolnym dostępie do półek. 
2. Zniesione zostają limity osób korzystających z agend. 
3. Zaleca się użytkownikom stosowanie płynu do dezynfekcji rąk.  
4. Czytelnicy mogą nadal zamawiać książki: 

 telefonicznie pod nr: 32 6430619, 32 7545612, 32 7545611, Filia Nr 2 w Olkuszu – 32 645 
01 20, Filia Nr 3 w Olkuszu - 32 754 77 55, Filia Nr 5 w Olkuszu - 32 645 08 92, Filia PiMBP 
w Żuradzie - 32 641 25 22, Filia PiMBP w Gorenicach - 32 210 91 95, Filia PiMBP w 
Braciejówce i w Osieku – 603 650 619 

 przez katalog zbiorów  PiMBP w Olkuszu  
 e-mailowo: wypozyczalnia-dorosli@biblioteka.olkusz.pl, wypozyczalnia-

dzieci@biblioteka.olkusz.pl, mediateka@biblioteka.olkusz.pl,  filia-
nr2@biblioteka.olkusz.pl,  filia-nr3@biblioteka.olkusz.pl, filia-
nr5@biblioteka.olkusz.pl,  filia-braciejowka@biblioteka.olkusz.pl, filia-
zurada@biblioteka.olkusz.pl, , filia-osiek@biblioteka.olkusz.pl, filia-
gorenice@biblioteka.olkusz.pl,  

 na profilu FB Biblioteki 

5. Zniesiona zostaje kwarantanna książek.  
6. Przywrócone zostaje naliczanie opłat za przetrzymane materiały biblioteczne. 
7. Zajęcia edukacyjne prowadzone są hybrydowo, zarówno w formie on-line, jak  

i w  pomieszczeniach Biblioteki. Zniesione zostają limity osób biorących udział  
w wydarzeniach. Osobom korzystającym z oferty edukacyjnej rekomendowane będzie 
zasłanianie ust i nosa za pomocą maseczki.  

8. Niezmiennie zachęcamy czytelników do korzystania z zasobów online oraz publikacji 
elektronicznych oferowanych przez Bibliotekę. 
 

Obsługa użytkowników w Mediatece i Czytelni dla Dorosłych  

1. W Mediatece udostępnionych zostaje 9 stanowisk komputerowych, w Czytelni (Pokoju do 
pracy cichej)  - 2 miejsca.  

2. Korzystanie z Czytelni i Mediateki  jest możliwe wyłącznie, jeśli jest wolne miejsce. 
3. Czytelnicy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń pracowników Biblioteki. 
4. Materiały  biblioteczne  w czytelni podaje wyłącznie bibliotekarz.  
5. Tytuły z księgozbioru podręcznego wypożyczane są  prezencyjnie, na miejscu.  

Ogólne zasady bezpieczeństwa dla wszystkich pracowników Biblioteki 

1. Pracownicy Biblioteki są zobligowani do stosowania ogólnych zasad bezpieczeństwa, w tym: 

1) dezynfekowania rąk, prawidłowego mycia rąk wodą z mydłem przez minimum 30 

sekund 

2) regularnego wietrzenia pomieszczeń 
3) dezynfekowania powierzchni 
4) zwrócenia się o pomoc medyczną w przypadku zauważenia objawów choroby 
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