Regulamin korzystania z biblioteki
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie
na czas trwania pandemii COVID-19
1. Od dnia 1 października 2020 r. wprowadza się nowy regulamin korzystania z biblioteki
WSH TWP w Szczecinie.
2. Z dniem otwarcia zostaje uruchomiona tylko Wypożyczalnia.
3. Czytelnia książek i czasopism pozostaje nieczynna do odwołania.

4. Przed wejściem do biblioteki czytelnik ma obowiązek wypełnić krótką ankietę
i wręczyć ją bibliotekarzowi (nie wpuszczamy bez wypełnionej ankiety).
5. Czytelnicy mają obowiązek noszenia maseczki lub przyłbicy i dezynfekowania
rąk lub noszenia rękawiczek.
6. Płyn do dezynfekcji rąk znajduje się przy wejściu do biblioteki.
7. W bibliotece jednorazowo może przebywać maksymalnie 2 czytelników (plus
jedna osoba korzystająca z Pracowni Psychometrycznej).
8. Należy zachować odstęp min. 2 m między osobami i nie przekraczać
wyznaczonych stref.
9. Zamknięty zostaje wolny dostęp do półek z książkami oraz do stanowisk
komputerowych z dostępem do katalogów.
10. Rekomenduje się zamawianie książek: - telefoniczne: tel. 91 424-32-31 lub
mailowo: biblioteka@wshtwp.pl oraz umówienie się po odbiór na konkretną
godzinę.
11. Korzystanie z katalogów on-line na terenie biblioteki w trakcie przerw w
zajęciach możliwe jest tylko na własnym sprzęcie (telefon, laptop)
12. O dacie i godzinie odbioru książek zamówionych osobiście w bibliotece
poinformuje bibliotekarz po otrzymaniu zamówienia.
13. Ogranicza się liczbę wypożyczeń do 5 egzemplarzy.
14. Książki oddane przez czytelnika mogą być ponownie wypożyczone po ich
obowiązkowej kwarantannie (3 dni).

15. Godziny otwarcia biblioteki:
poniedziałek-piątek w godz. 9.00-16.00
w godz. 11.30 – 12.00 i 14.00 – 14.30 nastąpi przerwa techniczna, w której
biblioteka będzie nieczynna – dezynfekcja pomieszczeń
podczas zjazdów studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich:
piątek w godz. 9.00-16.00
sobota w godz. 8.00-16.00
niedziela w godz. 8.00-12.00
podczas zjazdów studiów podyplomowych:
sobota w godz. 9.00-13.00
niedziela – nieczynne

Podczas zjazdów:
1. Wejście do biblioteki będzie zamknięte. Zamówione książki będzie można
odbierać oraz oddawać przy stanowisku utworzonym w jednym
z magazynów biblioteki.
2. Rekomenduje się zamawianie książek: - telefoniczne: tel. 91 424-32-31 lub
mailowo: biblioteka@wshtwp.pl oraz umówienie się po odbiór na
konkretny dzień oraz godzinę.
3. Pracownia Psychometryczna w soboty i niedziele będzie zamknięta.
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