
 

 

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. informujemy, że  

Biblioteka Uniwersytecka jest zamknięta do 29 listopada 2020 r. 

Od 23.11. do odwołania w godz. 9:00 - 15:00 (poniedziałek - piątek) oraz w godz. 9:00-14:00 (w soboty) 
Biblioteka umożliwia wypożyczanie zbiorów przy zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowników i personelu 
oraz maksymalnego ograniczenia kontaktu. 

 

Procedura zamawiania zbiorów dostępnych w magazynie Wypożyczalni: 

Zbiory dostępne w magazynie Wypożyczalni należy zamawiać wyłącznie przez katalog komputerowy 

https://lib.ujk.edu.pl 

Procedura zamawiania zbiorów dostępnych w wolnym dostępie, I piętro: 

Zbiory dostępne w wolnym dostępie na I piętrze można zamawiać wyłącznie drogą telefoniczną pod  

nr 41 349 7164. Należy podać pracownikowi Biblioteki autora, tytuł, sygnaturę oraz znak wolnego dostępu (ZWD). 

Informacje te trzeba sprawdzić samodzielnie w katalogu komputerowym https://lib.ujk.edu.pl Można 

wypożyczać wyłącznie książki, które mają w katalogu bibliotecznych status "do wypożyczenia". 

Procedura odbioru zamówionych książek: 

W celu odbioru zamówienia należy skontaktować się telefonicznie z nr 41 349 7180. 

Odbiór wszystkich zamówionych książek odbywa się na zewnątrz budynku, przed wejściem głównym do Biblioteki 

Uniwersyteckiej. Prosimy o przygotowanie karty bibliotecznej. 

Procedura zwrotu książek: 

Zwroty książek przyjmowane są wyłącznie przez wrzutnię na zewnątrz budynku 24 h na dobę. 

Informacje dodatkowe: 

▪ czas realizacji zamówienia: 60 minut. Czas oczekiwania zamówionych książek na odbiór przez Czytelnika: do 3 dni 

▪ czasopisma (II piętro wolny dostęp), zbiory specjalne, księgozbiór informacji naukowej nie są udostępniane 

▪ Czytelnia Pedagogiczna jest zamknięta 

▪ Biblioteka jest zamknięta w soboty 

▪ terminy zwrotów książek zostają przedłużone do 7 grudnia 

▪ w czasie częściowego zamknięcia Biblioteki nie naliczają się kary za wypożyczenia 

▪ udzielamy informacji telefonicznych oraz e-mailowych 

▪ w sprawie kart obiegowych prosimy o kontakt telefoniczny z Wypożyczalnią 

▪ nie ma możliwości obejrzenia wystaw prezentowanych w Bibliotece 

▪ nie ma możliwości zwiedzania gmachu Biblioteki 

ZASOBY ONLINE – ZAWSZE DOSTĘPNE 

Zachęcamy do korzystania z szerokiej oferty zasobów elektronicznych BU UJK: czasopism, książek i baz! 

 

 

 

Kontakt: 

www.buk.ujk.edu.pl 

41 349 7180 Wypożyczalnia 

41 349 7177 Oddział Informacji Naukowej 

41 349 7155 Sekretariat 

 


