
Regulamin  
„Bezpieczni w Bibliotece” 

dotyczący korzystania ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie 
oraz Filii MBP w Zambrowie 

po wznowieniu działalności bibliotecznej 
 

SZANOWNI CZYTELNICY! 
 

W związku z ogłoszeniem przez Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego informacji o stopniowym wznawianiu 
działalności bibliotek wraz z wejściem w drugi  etap znoszenia ograniczeń związanych z epidemią uprzejmie 
informujemy, iż Miejska Biblioteka Publiczna w Zambrowie /ul. Wyszyńskiego 2/  oraz Filia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej /al. Wojska Polskiego 25/ w Zambrowie wznawiają działalność od dnia 18 maja 2020 roku. Naszym  
priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno naszym czytelnikom, jak i pracownikom, dlatego biblioteka 
będzie działać na nowych zasadach wymuszonych zagrożeniem epidemicznym, zgodnie z zalecaniami Biblioteki 
Narodowej oraz Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dla bibliotek z 28 kwietnia 2020 roku. Prosimy o uważne 
przeczytanie regulaminu korzystania z biblioteki w warunkach podwyższonego zagrożenia epidemicznego oraz 
stosowanie się do  zapisów.  

 

1.  Ze względu na środki ostrożności zostają zmienione godziny pracy biblioteki: wypożyczenia będą się 
odbywały od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem środy jako dnia pracy wewnętrznej biblioteki, 
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach  9.00 — 15.00, w piątek 10.00 — 17.00, każdego dnia z przerwą 
godzinną na gruntowną dezynfekcję dróg komunikacyjnych w bibliotece, miejsc styku, pomieszczeń,  
z których korzystają pracownicy i czytelnicy, pomieszczeń sanitarnych itp. W soboty biblioteka będzie 
nieczynna.  
 
2. Przerwa techniczna/dezynfekcja będzie się odbywać codziennie w godz.  12.00  — 13.00. W tym czasie 
będzie zawieszona obsługa czytelnika.  
 
3. Zaleca się telefoniczne / mailowe umawianie odwiedzin w bibliotece na konkretny dzień/godzinę oraz 
podanie bibliotekarzowi przez telefon / mailem listy książek, które bibliotekarz przygotuje czytelnikowi do 
wypożyczenia, z zachowaniem reżimu sanitarnego.  
 
4. Aby przygotować się do wizyty w bibliotece, zaleca się korzystanie z internetowej wyszukiwarki książek 
szukamksiążki.pl — dostęp online do księgozbioru zambrowskiej biblioteki wraz z filią pod linkiem:   
https://xn--szukamksiki-4kb16m.pl/SkNewWeb/astart/262 
 

W katalogu online dostępne są tytuły wszystkich książek z zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Zambrowie oraz filii.  Na stronie wyszukiwarki można założyć konto online czytelnika [podczas rezerwacji 
podaje się numer PESEL oraz pełny numer czytelnika w bibliotece z uwzględnieniem spacji lub braku spacji, 
wielkich i małych liter, np. F 507, 100 dz, d 200], przeglądać tytuły książek, sprawdzać, czy wybrany tytuł 
jest dostępny, czy wypożyczony, kiedy mija termin zwrotu książki, sprawdzić swoją historię wypożyczeni, 
dokonać rezerwacji książki. 

 
4. Punkt obsługi czytelnika będzie się znajdował w holu biblioteki.  
 
5. Do biblioteki może wejść 1 czytelnik, pozostali czytelnicy proszeni są o zaczekanie przed budynkiem,  
z zachowaniem co najmniej 2 metrów odstępu między sobą.  
 
6. Czytelnicy wchodzący do biblioteki  mają obowiązek zasłaniania buzi i nosa za pomocą maseczki itp. 
 
7. Przy wejściu do biblioteki czytelnik jest zobowiązany zdezynfekować ręce [stanowisko przy drzwiach z 
płynem do dezynfekcji]. 
 

https://szukamksiążki.pl/SkNewWeb/astart/262


8.  Na czas epidemii zostaje zawieszony wolny dostęp do księgozbioru!  Czytelnik przychodzi z listą książek 
– z księgozbioru korzysta jedynie bibliotekarz, który podaje czytelnikowi zamówione książki w miejscu 
wyznaczonym do obsługi czytelnika.  
Czytelnik powinien zachować względem bibliotekarza odstęp minimum 2 metry. Stanowisko obsługi 
czytelnika zostało przygotowane zgodnie z wymogami epidemiologicznymi.  
 
9. W bibliotece zostanie utworzona oddzielna strefa zwrotu księgozbioru (strefa brudna) i strefa wypożyczeń 
(strefa czysta).  
 
10. Zwracane książki zostaną poddane kwarantannie. Przez ten okres zwrócone książki będą niedostępne — 
zostaną wyłączone z obiegu czytelniczego na okres kwarantanny — kwarantanna książek trwa 7 dni. 
 
11. Zaleca się, by książki zamówione w oddziale dla dzieci były wypożyczane przez rodziców/opiekunów,  
w wyjątkowych przypadkach starszą młodzież /od 13. roku życia/.  
  

Drodzy Czytelnicy, 
 
Zachęcamy Was do kontaktu telefonicznego. Odpowiemy na Wasze pytania,  
przygotujemy wcześniej książki, które chcielibyście wypożyczyć.  
 

Oddział dla Dorosłych:  ☎ (86) 271 27 90          @  mbp.zambrow@wp.pl  

Oddział dla Dzieci:      ☎ (86) 271 37 47             @  mbp.zambrow@interia.pl 

Dział Pedagogiczny:    ☎  (86) 271 27 90           @  mbp.zambrow.dzp@interia.pl 

Filia MBP:                     ☎ (86) 271 06 02             @ filia.zambrow@wp.pl 
 
 
 
 

Z poważaniem, 
 

Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie 

Marta Konopka 
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