Łódź, dnia 7.11.2020 r.

Komunikat Nr 7
Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
z dnia 7.11.2020 r.

w sprawie: zamknięcia Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego dla czytelników od 7 do 29 listopada 2020 roku

Na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r., ustanawiającego od 7 do 29
listopada 2020 roku ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe, instytucje
kultury oraz inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach
(Dz. U. z 2020 r. poz. 902) polegające na zakazie: 1) udostępniania zbiorów publiczności, 2) organizacji
wydarzeń z udziałem publiczności - z wyłączeniem działań prowadzonych za pomocą środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
W tym czasie członkowie społeczności akademickiej UŁ będą mogli korzystać z wymienionych poniżej usług:



KSIĄŻKOMAT – możliwość odbioru i zwrotu zamówionych książek przez całą dobę
ZAMAWIANIE KOPII CYFROWYCH Z KSIĄŻEK i CZASOPISM – możliwość zdalnego zamawiania
cyfrowych kopii artykułów z czasopism oraz fragmentów książek. Realizacja zamówień online: pon.-pt.
10:00-17:00; http://www.lib.uni.lodz.pl/media/pliki/instrukcje_zamawianiakopii.pdf



ZAŁOŻENIE KONTA BIBLIOTECZNEGO ONLINE umożlwiającego korzystanie z e-zasobów BUŁ. W tym celu
należy wysłać mail na adres: bul.wm@lib.uni.lodz.pl z poczty elektronicznej studenckiej lub służbowej
założonej w domenie UŁ. W odpowiedzi zostaną przesłane niezbędne informacje i instrukcje.
SUBSKRYBOWANE ZASOBY ELEKTRONICZNE – możliwość zdalnego korzystania z ponad 13 000
czasopism i prawie 90 000 książek z różnych dziedzin wiedzy
http://www.lib.uni.lodz.pl/?idx=ezasoby
BIBLIOTEKA CYFROWA UŁ – zdalny dostęp do ponad 80 000 cennych obiektów bibliotecznych (książek,
czasopism, zbiorów specjalnych) https://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra
REPOZYTORIUM UŁ – zdalny dostęp do ponad 27 000 publikacji Open Access oraz czasopism
i książek Wydawnictwa UŁ http://repozytorium.uni.lodz.pl/
SPORZĄDZANIE BIBLIOGRAFII DO PRAC NAUKOWYCH – możliwość zdalnego zamawiania zestawień
tematycznych ze specjalistycznych baz danych, katalogów i źródeł bibliograficznych (realizacja
zamówień online: pon.-pt. 10:00-17:00)
http://www.lib.uni.lodz.pl/media/pliki/instrukcje_sporzadzanie_bibliografii_do_prac.pdf
SZKOLENIA ONLINE – możliwość korzystania ze szkoleń przygotowanych przez pracowników Biblioteki
UŁ www.lib.uni.lodz.pl/szkolenia-online









W okresie zamknięcia Biblioteki UŁ opłaty odszkodowawcze za przetrzymane publikacje nie będą
naliczane, a terminy zwrotów książek będą automatycznie przedłużane.
W wyjątkowych sytuacjach wypożyczone egzemplarze można oddać osobiście, zostawiając je
w pojemnikach na parterze Biblioteki UŁ (pon.-pt. 8:00-20:00).
W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy Państwa do korzystania z usługi WIRTUALNY ASYSTENT
BUŁ: https://asystent.lib.uni.lodz.pl/
oraz do kontaktu:
Informacja, aktywacja kont bibliotecznych, karty obiegowe: telefon: 42 635 60 50 lub 42 635 64 63 (pon.pt. 8:00–20:00) lub e-mail: bul.wm@lib.uni.lodz.pl
PBN, Bibliometria: bibliografia_bibliometria@lib.uni.lodz.pl
Sporządzanie bibliografii: bulinf@lib.uni.lodz.pl
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