
 

Komunikat w sprawie otwarcia biblioteki w Busku-Zdroju  oraz jej filii 

Drodzy Czytelnicy i Użytkownicy, po prawie dwumiesięcznej przerwie otwieramy nasze biblioteki dla Was! 

Zgodnie z rozporządzeniem premiera z dnia 29 kwietnia 2020 i wytycznymi wydanymi przez Ministerstwo 

Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28 kwietnia 2020 r. oraz komunikatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, kierując się troską i bezpieczeństwem pracowników i osób korzystających z biblioteki, wznowienie 

działalności będzie podlegało zachowaniu obostrzeń i zasad postępowania w czasie pandemii.  

Prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami funkcjonowania naszych placówek: 

•Otwarcie bibliotek nastąpi w dniu 6 maja 2020 r.  

•Biblioteka Główna  będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 –16.30. Przerwa na 

zdezynfekowanie pomieszczeń 12.00 – 12.30 

• Filia biblioteczna w Dobrowodzie: poniedziałek i środa 10.00-17.00, piątek 9.00-15.00 

• Filia biblioteczna w Kołaczkowicach: poniedziałek i środa 10.00-17.00, piątek 9.00-15.00 

• Filia biblioteczna w Szańcu: poniedziałek i piątek 10.00-16.00, wtorek-czwartek 11.00-17.00 

Wszystkie biblioteki nie będą czynne w soboty.  

• Obsługa czytelników odbywać się będzie w wyznaczonych miejscach z zachowaniem zasad higieny i dystansu 

społecznego oraz z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej. 

•Nie będzie wolnego dostępu do półek. 

•Na terenie obiektów bibliotecznych nie będą czynne toalety. 

•Rekomendujemy rezerwację materiałów do wypożyczenia poprzez stronę internetową i własne konto 

biblioteczne, jak również poprzez e-mail i telefonicznie: 

Zamówienia prosimy kierować: 

  Książki dla dzieci i młodzieży                        Filmy, audiobooki i gry planszowe 

  Tel. 413705164              Tel. 413705167 

  e-mail – dzieci@biblioteka.busko.pl    e-mail – czytelnia@biblioteka.busko.pl 

  Książki dla dorosłych      Przedłużenia wypożyczeń 

  Tel. 413705165              tel. 413705162 

  e-mail – dorosli@biblioteka.busko.pl    e-mail – d.mortas@biblioteka.busko.pl 

  

•Jednorazowo można wypożyczyć do 6 książek, do 3 materiałów multimedialnych na okres 1 miesiąca. 

•Wszystkie zwracane książki i materiały multimedialne będą poddawane obowiązkowej kwarantannie na czas 10 

dni. 

• Nie będzie możliwości kopiowania i wydruku materiałów.  

•Nadal nieczynne pozostają czytelnie czasopism oraz czytelnia internetowa „Planeta”, ale z możliwością 

wypożyczenia na zewnątrz prasy, audiobooków, filmów i gier planszowych. Nie będzie możliwości korzystania  

z komputerów. Zawieszone są też wszystkie działania i wydarzenia kulturalne.  

 

Powyższe ograniczenia mają charakter tymczasowy i będą znoszone zgodnie z zaleceniami odpowiednich służb 
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