
Zasady funkcjonowania Biblioteki Wydziału Fizyki  

od 19.10.2020 r. do odwołania 

 

Godziny otwarcia: 

poniedziałek - piątek 

10.00 - 14.00 

Wejście od ul. Pogorzelskiego 

Kontakt : biblioteka@fuw.edu.pl 

tel. 22 55 32 438 

 

Bibliotekarze i Czytelnicy zobowiązani są do stosowania zaleceń GIS, do przestrzegania 

Zarządzenia nr 217 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, a także wewnętrznych przepisów 

przyjętych na Wydziale Fizyki. 

Wejście do Biblioteki studentów i pracowników UW regulują zasady obowiązujące na 

Wydziale Fizyki: 

 https://www.fuw.edu.pl/ogloszenia-specjalne/news6366.html 

 https://www.fuw.edu.pl/ogloszenia-specjalne/news6418.html 

Jest możliwe korzystanie ze zbiorów dla osób spoza UW po wcześniejszym umówieniu się z 

Bibliotekarzem i zgłoszeniu się w portierni budynku. 

Bezpieczeństwo czytelników 

Wprowadzona zostaje strefa oczekiwania na wejście do Biblioteki. 

Czytelnicy nie mają wolnego dostępu do księgozbioru, czytelni, punktu ksero i komputerów. 

Do wypożyczalni może wejść tylko 1 osoba. 

Czytelnicy są zobowiązani do przychodzenia w maseczkach lub w przyłbicach i do dezynfekcji 

rąk przed wejściem do Biblioteki. 

Bezpieczeństwo pracowników 

Obsługa czytelników odbywa się wyłącznie w wypożyczalni. 

Stanowiska pracy zabezpieczone są ścianką z pleksi. Bibliotekarze są zobowiązani do 

kompleksowego dbania o higienę, tj. mycia rąk, używania rękawiczek, maseczek lub przyłbic. 

 

 



Zamówienia i wypożyczanie książek 

Działalność Biblioteki będzie ograniczała się do wypożyczania książek, przyjmowania 

zwrotów i skanowania zamówionych materiałów. 

Czytelnicy zobowiązani są do elektronicznego zamawiania książek z lokalizacji magazyn i 

wolny dostęp uprzednio logując się na swoje konto biblioteczne ze strony katalogu BUW. 

Książki zamówione w ten sposób można odbierać najwcześniej na drugi dzień po zamówieniu 

i po pojawieniu się na koncie bibliotecznym informacji "Dostępne do odbioru". 

Książki czekają 5 dni na odbiór przez czytelnika. Jest możliwe przedłużenie tego czasu po 

zawiadomieniu Biblioteki. 

Pilne wypożyczenia, w miarę możliwości, mogą być realizowane na bieżąco, bezpośrednio u 

dyżurującego Bibliotekarza. 

Książki będą wypożyczane wg następujących zasad: 

    Pracownicy naukowi UW do 40 książek na 180 dni, prolongaty 3 x 180 dni 

    Doktoranci UW do 20 książek, na 180 dni, prolongaty 3 x 180 dni 

    Studenci UW do 20 książek na 30 dni, prolongaty 5 x 30 dni 

    Użytkownicy w ramach systemu BiblioWawa do 5 książek, prolongaty 5x30 dni 

    Wypożyczalnia międzybiblioteczna do 10 książek, prolongaty 5x30 dni 

Prolongaty i wypożyczenia są możliwe, gdy książki nie są przetrzymane i niezarezerwowane 

przez innego czytelnika. 

Dla studentów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego Biblioteka realizuje zamówienia 

na skany fragmentów książek (do 50 stron tekstu oryginalnego) i artykułów z czasopism 

pochodzących ze zbiorów Biblioteki. Zamówienia można składać pocztą elektroniczną z 

podaniem danych zamawiającego (imię, nazwisko, nr leg. ELS, ELP, ELD) i danych 

bibliograficznych materiałów. Jedna osoba może złożyć maksymalnie jedno zamówienie na 

tydzień. Skany będą realizowane w kolejności wpływu. 

Zwroty książek 

Zwracane książki otrzymują w katalogu komputerowym status ‘kwarantanna’. W tym czasie 

książek nie można wypożyczać i rezerwować. Po trzech dniach status zmienia się na 

‘dostępny’. 

Książki można również przesłać pocztą na adres Biblioteki na koszt zwracającego. 

Uwaga! 

Problemy z kontami (np. blokady, przetrzymane książki, naliczone kary) będą wyjaśniane 

indywidualnie. Obiegówki będą załatwiane na bieżąco. 

 



    


