
Zasady obsługi czytelników  
w czytelniach Bibliotek WSB Gdańsku i Gdyni 

(obowiązują od 01.10.2020 r.) 
 
 
1. W czytelniach obowiązywać będą następujące zasady sanitarne: 

- obowiązek przebywania w maseczkach ochronnych i rękawiczkach jednorazowych, 
- używanie płynu dezynfekującego każdorazowo przy wejściu do czytelni,  
- zachowywanie dystansu społecznego min. 1,5 metry. 
 

2. W celu skorzystania z czytelni należy zamówić książki przez katalog, a następnie poinformować 
Bibliotekę, że  zamówienie dotyczy korzystania z nich w czytelni: 

 
Biblioteka Główna WSB w Gdańsku 
mailowo: biblioteka@wsb.gda.pl 
lub telefonicznie 58 522 77 75 lub 58 522 77 79 
Biblioteka WSB w Gdyni 
mailowo: biblioteka@wsb.gdynia.pl 
lub telefonicznie 58 669 77 19 
 

3. Dostęp do książek w czytelni jest ograniczony, zamówione egzemplarze będą dostarczane 
czytelnikom w czytelni na wyznaczone miejsce przez bibliotekarza.  

 
4. Wszystkie znajdujące się w czytelni książki można wypożyczyć. 

 
5. Z zamówionych egzemplarzy czytelnik może skorzystać na miejscu następnego dnia roboczego. 

W sytuacji, gdy czytelnik tego dnia nie zgłosi się do biblioteki zamówione przez niego 
egzemplarze wracają na miejsce, a skorzystanie z nich wymagać będzie złożenia ponownego 
zamówienia. 

 
6. Egzemplarze zwrócone przez czytelnika po zakończeniu pracy poddawane będą kwarantannie na  

okres trzech dni. Po zakończeniu tego okresu egzemplarze będzie można ponownie zamówić. 
 

7. Czytelnik, który zamierza korzystać w czytelni z zamówionych egzemplarzy w okresie do trzech 
dni musi o tym fakcie powiadomić bibliotekarza dyżurującego w celu odłożenia egzemplarzy bez 
kierowania ich do kwarantanny. 

 
8. Ograniczenia dotyczące liczby osób, które mogą korzystać jednocześnie ze zbiorów w czytelni: 

-  maksymalnie trzy osoby w Bibliotece Głównej WSB w Gdańsku, 
-  tylko jedna osoba w Bibliotece WSB w Gdyni. 

 
9.     Czytelnicy zobowiązani są do poruszania się tylko w wyznaczonym obszarze w czytelni. 
 
10.  Nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa sanitarnego, o których mowa w pkt.1. czuwać będą  
        bibliotekarze, którzy w przypadku ich naruszenia mogą poprosić czytelnika o opuszczenie czytelni.  
 
11.  Miejsca wyznaczone dla czytelników będą poddawane dezynfekcji każdorazowo po zakończeniu 
        pracy przez czytelnika. 
 
12.   W czytelniach nie ma dostępu do komputerów stacjonarnych oraz ksero.  
 
13.   Godziny otwarcia czytelni są tożsame z godzinami otwarcia biblioteki. 


