Na základe záväzného opatrenia na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU)
vyplývajúceho z celospoločenských podmienok a všeobecných pracovných
podmienok a pravidiel prevádzky budov a správania sa v nich počas čiastočného
Lockdownu – obmedzenia pohybu v Slovenskej republike sa okrem iného upravuje
prevádzka UK KU nasledovne:
Budova UK KU je pre užívateľov ZATVORENÁ od 26.10.2020 do odvolania
núdzového stavu a zákazu vychádzania v zmysle Uznesenia vlády SR č. 678
z 22.10.2020
 užívateľ sa nebude pohybovať vo fonde knižnice,
 výpožičné služby:
používateľ využije pre objednanie kníh elektronickú – mailovú komunikáciu, následne
mu rovnakou formou knižnica potvrdí, že knihy sú pripravené na vypožičanie.
Odovzdanie kníh je možné riešiť ich vyzdvihnutím s dohodnutým pracovníkom vo
výdajnom priestore (pri vyzdvihnutí kníh je nevyhnutné, aby išlo len o výdaj už vopred
pripravených kníh a dodržanie štandardných hygienických požiadaviek na ochranu
pracovníkov knižnice a čitateľov. Uvedené postupy sú prípustné vzhľadom na to, že
významne obmedzujú kontakt s ďalšími osobami a eliminujú epidemiologické riziko)





vrátenie kníh – prednostne cez biblioboxy UK KU – odpisované z účtu do 24
hodín/v prípade potreby zníženia počtu kníh na konte z dôvodu vypožičania
nových – ihneď,
reprografické služby (ČB a farebná tlač, tlač z USB kľúča, laminovanie,
viazanie, skenovanie): po predchádzajúcej elektronickej, resp. telefonickej
objednávke a zaslaní podkladov na email: kniznica@ku.sk - vyzdvihnutie
pripraveného materiálu k prevzatiu cez výdajné miesto
UK KU nebude organizovať ani zabezpečovať: sprievodné kultúrno spoločenské podujatia vo svojich priestoroch, exkurzie, informačné
vzdelávanie ani iné hromadné podujatia.

Zostáva v platnosti:
 konzultačné a informačné služby prostredníctvom mailu a telefonickej
komunikácie na konkrétnych zamestnancov, resp. prostredníctvom zberného
mailu: kniznica@ku.sk, telefonického kontaktu: hotline: +421 905 290 110
v čase od 7.30 - 15.00 hod.
 predlžovanie kníh, ktoré majú užívatelia na svojom konte s tým, že až do
odvolania (zatiaľ do konca októbra, následne požiadame o predĺženie) nie sú
účtované sankcie za oneskorené vrátenie resp. predĺženie
 prístup k EIZ a k digitálnej knižnici MediaInfo v prípade potreby zriadenie
vzdialeného prístupu (kontakt peter.servansky@ku.sk),
 spracovávanie publikačnej a umeleckej činnosti, konzultačné služby s
tým spojené (prostredníctvom mailu a telefonických kontaktov),
 spracovávanie došlých časopisov v SKP,
 priebežné vybavovanie objednávok kníh podľa došlých požiadaviek,
 podpora dištančnej výučby prostredníctvom zverejňovania aktuálnych
webinárov, OA materiálov a voľne dostupných EIZ na stránke uk.ku.sk
ako aj na Facebooku a Instagrame knižnice (uvedená podpora je z našej
strany poskytovaná od prvého dňa dištančného vzdelávania).
Vyššie uvedené platí pre všetky pracoviská UK KU.

