
Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, 

zapraszamy Państwa ponownie do naszych 

bibliotek.  

Od 11 maja zapraszamy do wypożyczalni, w tym czasie nie 

będą się odbywały lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, 

spotkania DKK oraz planowane wydarzenia kulturalne. 

W związku z trwającym stanem epidemii konieczne jest, mimo otwarcia 

naszych placówek, wprowadzenie tymczasowych ograniczeń i zasad reżimu 

sanitarnego, które zapewnią czytelnikom bezpieczne korzystanie ze zbiorów 

Biblioteki. Ograniczenia są zgodne z zaleceniami Biblioteki Narodowej, 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz 

Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Policach. Ograniczenia 

ulegną zmianie wraz ze zmianą sytuacji rozprzestrzeniania się epidemii.  

Ze swej strony zapewniamy, że stosujemy zalecenia właściwych służb i jako 

instytucja podejmujemy wszystkie możliwe środki ostrożności, by zachować 

komfort korzystania z Biblioteki. 

Bibliotekarze wyposażeni są w środki ochrony osobistej (rękawiczki 

jednorazowe, maseczki) a stanowiska pracy w ekrany ochronne. 

W poniedziałek 11 maja 2020r. GCKIB w Dobrej 

(Biblioteka) otwiera dla czytelników wypożyczalnie 

książek dla dorosłych i dla dzieci w Dobrej, Mierzynie  

i w Wołczkowie. 

http://mogilno.naszabiblioteka.com/n,od-4-maja-zapraszamy-do-wypozyczalni


Biblioteka w Dołujach otwarta dla czytelników od 12 maja 

2020 r. 

 

Biblioteki będą czynne: 

1.Biblioteka w Dobrej (mail: ewardak@gckib.pl; tel. 

914241935): 

poniedziałki  od 13.00 do 20.00 

wtorki   od 13.00 do 20.00 

środy   od 13.00 do 20.00 

czwartki   od 13.00 do 20.00 

piątki   od 13.00 do 20.00 

 

2. Biblioteka w Dołujach (mail: jrozanska@gckib.pl; 

tel. 914241962): 

poniedziałki  od 10.00 do 17.00 

wtorki   od 10.00 do 17.00 

środy   od 10.00 do 17.00 

czwartki   od 10.00 do 17.00 

piątki   od 10.00 do 17.00 

 

mailto:ewardak@gckib.pl


3. Biblioteka w Mierzynie (mail: esztylc@gckib.pl; 

tel. 914241963): 

poniedziałki  od 13.00 do 20.00 

wtorki   od 13.00 do 20.00 

środy   od 13.00 do 20.00 

czwartki   od 13.00 do 20.00 

piątki   od 13.00 do 20.00 

4. Biblioteka w Wołczkowie (mail: bpypa@gckib.pl; 

tel. 914241961): 

poniedziałki  od 10.00 do 17.00 

wtorki   od 10.00 do 17.00 

środy   od 10.00 do 17.00 

czwartki   od 10.00 do 17.00 

piątki   od 10.00 do 17.00 

 

 

 

 

 



Zasady korzystania z Biblioteki  

w czasie pandemii. 

1. Dostępne są wyłącznie zbiory wypożyczalni. 

2. Wejście do biblioteki tyko w maseczkach (zasłaniamy usta i nos)  

      i w rękawiczkach jednorazowych 

3. Wszystkie osoby znajdujące się w bibliotece i oczekujące na zewnątrz  

     obowiązują 2 m odstępu. 

4. W wypożyczalniach może przebywać 1 czytelnik. Pozostałe osoby    

     oczekują na zewnątrz. 

5. Do biblioteki nie wchodzą bez opiekuna dzieci poniżej 13 roku życiaz 

    uwagi na ich bezpieczeństwo oraz na brak możliwości zapewnienia  

    dzieciom bezpiecznych środków odkażających. 

6. Czytelnicy nie mają dostępu do księgozbioru, książki podaje bibliotekarz. 

7. Jednorazowo wypożyczamy maksymalnie 5 książek. 

8. Czytelnia i kącik malucha - niedostępne do odwołania. 

9. Wszystkie oddane przez czytelnika książki będą poddawane     

     pięciodniowej kwarantannie. 

10. Informacja, czy książka jest dostępna będzie widoczna w katalogu   

      (objęte kwarantanną- ukryta   w katalogu). 

11. Zachęcamy do wcześniejszego zamawiania książek przez: katalog  

      biblioteki: link www.gckib.pl/, wysyłając e-mail lub telefonując- nr    

http://mogilno.naszabiblioteka.com/n,zasady-korzystania-z-biblioteki-w-czasie-pandemii
http://mogilno.naszabiblioteka.com/n,zasady-korzystania-z-biblioteki-w-czasie-pandemii


      telefonów podane przy poszczególnej bibliotece. 

12.Książki rezerwowane telefonicznie należy odebrać w dniu zamówienia,   

     najpóźniej następnego dnia. Wcześniejsze zamówienie i rezerwacja  

     książek skróci czas oczekiwania na terenie biblioteki. 

13.Prosimy nie dezynfekować wypożyczonych materiałów bibliotecznych. 

14.Prosimy dezynfekować ręce przed skorzystaniem z materiałów  

     bibliotecznych. 

15. Jeśli Czytelnik zauważy u siebie niepokojące objawy chorobowe (kaszel,    

      gorączka, duszności itp.) – prosimy o nieodwiedzanie biblioteki,  

     i zamawianie książki online. Nie narażajmy innych osób na          

     niebezpieczeństwo zarażenia wirusem.   

16. Pozostałe – obowiązujące zasady korzystania z Biblioteki ujęte  

        są w dotychczasowym Regulaminie. 

 

Wprowadzone ograniczenia są konieczne ze względu 

na Państwa bezpieczeństwo. Mając nadzieję, że są 

one krótkotrwałe prosimy o wyrozumiałość i ich 

bezwzględne przestrzeganie. 
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