Komunikat nr 1 o pracy Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej
Stosownie do Zarządzenia nr 312/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia
11.03.2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa
SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej oraz wytycznych dla funkcjonowania
bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce Ministerstwa Rozwoju w konsultacji
z GIS dnia 28.04.2020 r. https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki uprzejmie
informujemy, iż obecnie usługi Biblioteki Głównej PCz realizowane są w ograniczonym
zakresie:
1. Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
2. Nie ma możliwości korzystania ze zbiorów i stanowisk komputerowych w budynku
Biblioteki Głównej i Bibliotek Wydziałowych
3. Rekomendujemy korzystanie ze zbiorów elektronicznych (informacje na stronie
www.bg.pcz.pl). Ewentualne pytania prosimy kierować - 34/32-50-381
urszula.knop@pcz.pl, 34/32-50-959 mariola.szyda@pcz.pl
4. Materiały niezbędne do pracy naukowej (nieodpłatne skany artykułów, fragmentów
książek z zastrzeżeniem poszanowania praw autorskich, kwerendy i zestawienia
tematyczne) w miarę możliwości realizowane i przesyłane są w formie elektronicznej
przez Oddział Informacji Naukowej - kontakt 34/361-88-23, 34/32-50-958
email oin@bg.pcz.pl, alicja.paruzel@pcz.pl, justyna.berdys@pcz.pl,
malgorzata.wrzesniewska@pcz.pl
5. W sprawie korzystania z norm i patentów prosimy o kontakt telefoniczny 34/361-38-23,
34/32-50-958 lub e-maliowy oin@bg.pcz.pl
6. We wszystkich agendach Biblioteki w godzinach pracy Biblioteki, udzielamy na
bieżąco informacji telefonicznej i e-mail (www.bg.pcz.pl → Biblioteka → Pracownicy)
oraz w portalu ,,Zapytaj bibliotekarza"
7. Automatycznie przedłużamy ważność kont bibliotecznych do 30.09.2020 r.
8. Automatycznie przedłużamy terminy zwrotów wypożyczonych książek do 30.09.2020
r.
9. Zamknięty pozostaje wolny dostęp w Czytelni Czasopism, Czytelni Ogólnej, Czytelni
Zbiorów Specjalnych
10.Wypożyczalnia funkcjonuje w trybie obostrzeń epidemicznych. Wstrzymane pozostają
wypożyczenia i zwroty książek, które będą możliwe nie wcześniej niż po 29 maja br.
Wyjątek stanowią zwroty związane z podbiciem "karty obiegowej" - jedynie te będą
przyjmowane. ,,Karty obiegowe" przesłane w formie e-mail na adres:
elzbieta.dudek@pcz.pl , bozena.lacka@pcz.pl udostepnianie@adm.pcz.czest.pl, będą
podbijane i wysyłane również w formie e-mail po 72-godzinnej kwarantannie książek.
11.Wszelkie pytania związane z obsługą kont bibliotecznych, w tym: okresem ważności
kont, prolongatami, zwrotami książek i ,,kartami obiegowymi" należy kierować tel.
34/32-50-956
e-mail
elzbieta.dudek@pcz.pl
bozena.lacka@pcz.pl
udostepnianie@adm.pcz.czest.pl
12.Wstrzymane są wszystkie wypożyczenia międzybiblioteczne do 29.05.2020 r.

13.Informacje dla doktorantów przed obroną rozprawy doktorskiej - procedura
przyjmowania dokumentów i prac pozostaje bez zmian, z wyjątkiem tego, że dokumenty
zaadresowane do Biblioteki Głównej PCz należy złożyć w Kancelarii Uczelni.
Ewentualne pytania w tej sprawie należy kierować - 34/361-44-73, 34/32-50-957 email biblioteka@adm.pcz.czest.pl
14.W
sprawach
ogólnych
należy
kontaktować
się
na
adres: biblioteka@adm.pcz.czest.pl Sekretariat Biblioteki (tel.: 34/361-44-73, 32-50957) czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00
15.Kontakt w sprawach dotyczących bazy BIBLIO na adres biblio@bg.pcz.pl,
michal.jakubowski@pcz.pl, piotr.ziemkowski@pcz.pl , tel.: 34/32-50-949
16.Biblioteka Wydziału Zarządzania oraz Biblioteka Wydziału Elektrycznego pozostają
zamknięte do 29 maja br.
Ze względu na zmieniającą się sytuację epidemiczną prosimy o śledzenie komunikatów
na stronie internetowej Biblioteki, które będą ukazywały się na bieżąco.

