
Korzystanie z Czytelni od 15 czerwca do odwołania 

W związku z otwarciem Czytelni w poniedziałek 15 czerwca została uruchomiona rezerwacja 

miejsc. Rezerwacji można dokonać telefonicznie (tel.89 535 97 81) lub pocztą mailową 

(czytelnia@wbp.olsztyn.pl)  

Każdego dnia dostępnych będzie łącznie 8 miejsc (Czytelnia I piętro) – aż do złagodzenia 

przepisów sanitarnych. Jeśli liczba czytelników będzie większa niż liczba dostępnych miejsc, 

czas korzystania ze stanowiska zostanie ograniczony do 3 godzin. 

W celu rezerwacji miejsca prosimy o przejście do stanu rezerwacji stanowisk (link). 

Miejsce można zarezerwować wybierając godziny: 

 10.00-13.00 

 14.00-17.00 

 13.00-14.00 przerwa techniczna 

Rezerwacja miejsca w Czytelni możliwa jest jednorazowo wyłącznie na jeden dzień i przy 

jednoczesnym zamówieniu zbiorów poprzez Katalog WBP lub pocztą elektroniczną 
czytelnia@wbp.olsztyn.pl) podając  nr karty i dane zamawianych zbiorów. 

Zamówienia na czasopisma archiwizowane należy kierować na adres czytelnia@wbp.olsztyn.pl 

po dokonaniu rezerwacji miejsca.  

Do odwołania, nie będą udostępniane aktualne czasopisma oraz stanowiska komputerowe. 

Przypominamy, że w trosce o bezpieczeństwo czytelników i pracowników Biblioteki od 15 

czerwca obowiązują nowe zasady korzystania z Czytelni w trakcie epidemii: 

 Czytelnicy będą zobowiązani do dezynfekcji rąk po wejściu do Czytelni oraz do 

zakrywania ust i nosa, 

 Zachęcamy do zamawiania publikacji, które  nie są dostępne w Bibliotekach 

Cyfrowych np. Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica i w POLONIE, 

  W okresie zagrożenia epidemicznego zachęcamy do zamawiania elektronicznych 

kopii (skanów, zdjęć) fragmentów książek lub czasopism: zamówienie należy 

kierować na adres: czytelnia@wbp.olsztyn.pl, podając numer karty bibliotecznej, imię     

i nazwisko oraz swój adres e-mail, a także dokładne dane zamówionych kopii. 

Jednorazowe zamówienie kopii elektronicznych na użytek własny nie może 

przekraczać 50 stron (bez spisów treści i indeksów). Termin wykonania kopii,            

w zależności od wpływających zamówień (jeden do trzech dni roboczych). 

 Zbiory udostępnione Czytelnikom, podlegają kwarantannie.  

Wszelkie pytania związane z rezerwacją miejsc i zbiorów prosimy kierować na adres 

czytelnia@wbp.olsztyn.pl lub pod nr tel. (89) 535 97 81. 
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