
REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. GUSTAWA MORCINKA W TOSZKU 

 W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA KSIĄŻEK, PODRĘCZNIKÓW 

ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH 

W CZASIE EPIDEMII / PO USTANIU EPIDEMII KORONAWIRUSA. 

 

WYTYCZNE I REKOMENDACJE INSTYTUCJI NADRZĘDNYCH 

Szczegółowe rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczą organizacji pracy wszystkich 

typów bibliotek, również bibliotek szkolnych w zakresie ich dotyczącym. 

Dostępne są pod poniższymi linkami:  

https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki; https://www.bn.org.pl; https://gis.gov.pl 

 

REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW 

BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA 

W BIBLIOTECE SZKOLNEJ 

1. Wszystkie zwrócone materiały biblioteczne podlegają kwarantannie.  Biblioteka 

Narodowa rekomenduje okres kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotekach: na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, 

płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby); na tekturze i papierze – wirus jest 

aktywny do 24 godzin. 

2. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, 

na którym leżały książki. 

3. Bibliotekarz powinien nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice 

ochronne podczas wykonywania obowiązków.  

4. Osoby zwracające książki muszą mieć założone maseczki (nosić osłonę nosa i ust) 

i rękawiczki ochronne.  

5. W przypadku większej liczby osób w jednym czasie, podczas zwrotu książek, należy 

zachować odległości min. 1,5 m od drugiej osoby. 

6. Jednocześnie w miejscu odbioru książek może przebywać z bibliotekarzem jedna osoba.  

7. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek. 

Składowane książki są oznaczone datą przyjęcia. 

 

ZAPISY ORGANIZACYJNE I PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA 

1. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w określone dni (w celu 

uniknięcia grupowania się osób). 

2. Osoby dokonujące zwrotu książek i podręczników robią to w następujący sposób:  

 do książek należy  dołączyć  kartę informacyjną (tytuł książki, imię i nazwisko ucznia, 

klasa, data zwrotu) W przypadku większej liczby książek należy je zapakować 

do reklamówki podając oprócz tytułów, ilość zwracanych książek; 

 po sprawdzeniu książki należy odłożyć na  wskazane przez nauczyciela bibliotekarza 

miejsce; 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki
https://www.bn.org.pl/
https://gis.gov.pl/


 po upływie kwarantanny komisja dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych 

podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest 

do zakupu nowego egzemplarza. 

3. Przed dokonaniem zwrotu, książki należy odpowiednio przygotować: 

 książki zniszczone w lekkim stopniu należy naprawić, posklejać rogi i grzbiety oraz 

wyczyścić ewentualne podkreślenia ołówkiem, czy długopisem; 

 książki uszkodzone w znacznym stopniu lub zagubione należy odkupić; 

 egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami 

dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu 

do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych 

właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.  

 

PROSIMY O ZASTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZASAD ORAZ 

WYZNACZONYCH TERMINÓW ZWROTÓW KSIĄŻEK. 
 


