Szanowni Państwo,
z radością informujemy, że z dniem 20 maja 2020 r. Biblioteka Jagiellońska wznawia
działalność. Biblioteka będzie funkcjonowała zgodnie z obowiązującymi zaleceniami
sanitarnymi wg poniższych zasad:
•

Otwarta zostaje wyłącznie Wypożyczalnia Miejscowa. Aktualne godziny
otwarcia podane są na stronie internetowej Biblioteki. Wszystkie czytelnie i
katalogi kartkowe pozostają zamknięte do odwołania..

•

Znajdujące się na terenie Biblioteki komputery i infomaty przeznaczone dla
czytelników są nieczynne do odwołania.

•

Zamawianie książek – wyłącznie do Wypożyczalni - jest możliwe w Katalogu
Bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego: https://katalogi.uj.edu.pl.
Ze względu na panującą sytuację czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu.

•

Terminy zwrotów wypożyczonych książek zostały przedłużone, prosimy
sprawdzić aktualne informacje na swoim koncie czytelnika.

•

Przez 10 dni od dnia terminu zwrotu widocznego na koncie czytelniczym
opłata za przetrzymanie książek nie będzie pobierana (pod uwagę brane są dni
kalendarzowe, a nie dni otwarcia Biblioteki). Jest to rozwiązanie tymczasowe,
obowiązujące do odwołania.

•

Wypożyczone książki można zwracać osobiście w Wypożyczalni Miejscowej lub
odsyłając je pocztą na własny koszt na adres Biblioteki Jagiellońskiej (al.
Mickiewicza 22, 30-059 Kraków) z dopiskiem „Wypożyczalnia Miejscowa”.
Jako datę zwrotu przyjmuje się dzień dostarczenia przesyłki do Biblioteki, a nie
datę nadania. Prosimy o wysyłanie przesyłek za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru.

•

Książki zamówione do czytelń przed dniem 12 marca mogą zostać wypożyczone
na zewnątrz, jeśli nie ma na nie rezerwacji oraz jeśli jest to zgodne z
Regulaminem (wyjątkowo i do odwołania można wypożyczać dzieła wydane w
Polsce po 1950 roku). Nie ma możliwości wypożyczania czasopism.

•

Zgłoszenia dotyczące przeniesienia do Wypożyczalni książek oczekujących w
czytelniach
prosimy przekazywać telefonicznie, w godzinach pracy
Wypożyczalni Miejscowej na poniższe numery telefonów:
Czytelnia Główna – 12 663 3496
Czytelnia Pracowników Nauki – 12 663 3458
lub przez formularz „Zapytaj Bibliotekarza”.

•

Dzieła oczekujące w czytelniach można prolongować samodzielnie na koncie
czytelnika lub telefonicznie kontaktując się z daną czytelnią. W przypadku

niewykonania prolongaty lub braku jej zgłoszenia, dzieła oczekujące w
czytelniach będą sukcesywnie wycofywane do magazynów od początku czerwca.
•

Wszystkie książki zwrócone do Biblioteki przez czytelników będą poddane
kwarantannie.

•

Biblioteka wznawia z dniem 20.05.2020 r. wysyłanie listów do czytelników
przypominających o terminowym zwrocie wypożyczonych książek oraz listów
informujących o przekroczeniu terminu zwrotu.

•

Do odwołania wstrzymane są wszystkie wypożyczenia międzybiblioteczne,
zarówno krajowe jak i zagraniczne.

•

Bliższe informacje o funkcjonowaniu Biblioteki można uzyskać telefonicznie pod
numerami:
12 663 3420, -3419, -3555 lub przez formularz „Zapytaj Bibliotekarza”.

•

Tryb pracy pozostałych bibliotek sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego określany
jest przez poszczególne jednostki.

