
Zasady korzystania z Biblioteki CKNJOiEE UW 

w czasie pandemii COVID-19 
 

Procedura obowiązuje od 01.10.2021 r. do odwołania 

 
1. Biblioteka Centrum realizuje zwroty i wypożyczenia elektroniczne zbiorów bibliotecznych do 
domu. 
 

2. Udostępnia się dwa stanowiska komputerowe w bibliotece. 

 
3. Obsługa czytelników odbywa się po wcześniejszej rejestracji karty bibliotecznej (ELS, ELD, ELP) 
w komputerowym systemie bibliotecznym UW. Dwa sposoby aktywacji konta:  

 1. osobiście w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Dobra 55/56). 
 2. zdalnie - przez stronę http://buw.uw.edu.pl lub korzystając z poniższych linków: 
 Linki umo żliwiaj ące zdalną aktywację konta bibliotecznego: 

 Aktywacja konta studenta UW 

 Aktywacja Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej (ELP) jako karty bibliotecznej UW 
 

3. Godziny otwarcia Biblioteki Centrum:  
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek 9:00 – 15:00 
Środa, Piątek 12:00 – 18:00 

 
4. Aby wypożyczyć książkę należy: 

• sprawdzić status egzemplarza (Dostępny) za pośrednictwem strony BUW pod adresem: 
http://chamo.buw.edu.pl/   
 Katalog online bibliotek UW 
Wyszukiwanie – m.in. przez nazwisko autora, tytuł, słowo z tytułu, hasło przedmiotowe. 
Lokalizacja: NKJA  (zbiory angielskie); NKJF  (zbiory francuskie); NKJN  (zbiory niemieckie).  

• zapisać z katalogu sygnatury, autora i tytuł oraz wydawnictwo 

• złożyć zamówienie internetowe do godz. 9:00 na adres: zamowienia.bib.cknjoiee@uw.edu.pl 

• odebrać książkę w bibliotece 
• zamówienie jest ważne 2 dni. 
• Kategorie uzytkowników, limit wypożyczeń, maksymalny czas, na jaki wypożycza się książki 

oraz warunki prolongaty,  zob. Tabela 1. 

• Prolongowanie konta jest możliwe, w przypadku braku zobowiązań użytkownika wobec bibliotek 
systemu UW. 

 
5. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników i bibliotekarzy, wydziela się bezpieczną strefę 
w bibliotece, ograniczającą ich kontakt. Bibliotekarze pracują za zamontowaną przy wejściu osłoną - 
ekranem ochronnym z okienkiem podawczym.  

 
6. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych (wymogów higieniczno-
sanitarnych), pod rygorem opuszczenia Biblioteki lub odmowy wstępu do niej. 
 
7. Użytkownicy mają obowiązek zachowania odpowiedniej odległości i przestrzegania noszenia 
maseczek w celu zasłaniania ust i nosa. Rekomendowane jest korzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. 
 
8. Pracownicy Biblioteki Centrum zobowiązani są do przestrzegania aktualnych zaleceń Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego oraz przestrzegania przepisów Uniwersytetu Warszawskiego dot. 
przeciwdziałania zakażeniu koronawirusem. 

 
Warszawa, 01.10.2021 


