
Poznań, July 15, 2020 

LIBRARY ANNOUNCEMENT 

Please be informed that between July 20 and August 31, 2020 the 

Check-out Counter (Circulation Desk) will be open from Monday to 

Friday between 1 pm. and 4 pm. The Circulation Department has 

resumed limited indoor library services for AMU staff, PhD students 

and AMU students. Following a decision taken by the authorities of 

Adam Mickiewicz University the services have been made available 

for research workers, doctoral students and students of all higher 

education institutions affiliated with the Poznan Foundation of 

Scientific Libraries and research workers from: the Polish Academy of 

Sciences, the Western Institute, the Institute of National 

Remembrance, retired research workers of the aforementioned 

institutions and the Poznań-based libraries. 

For more detailed information, go to the  Library's web page. Library 

users still can check in books at the Circulation Desk during opening 

hours. 

Between July 20 and July 31, 2020, many of services provided by the 

Circulation Dept. for AMU staff, PhD student and students will be 

offered on a limited basis. Processing of requests will be made 

depending on the activity of other libraries in Poland and abroad. 

Requests should be sent to the Library via e-mail only and should be 

sent to: wmb@amu.edu.pl. The Interlibrary Loans Section will be 

closed in August.   

Between July 20 and August 31, 2020, the NOVA Reading Room will 

be open between 1 pm. and 4 pm. AMU staff members, PhD 

students and students can access journals and other publications 

available on site only. Library requests can be placed via e-mail only 

and should be sent to the following address: czyt@amu.edu.pl. 

Following the regulations and guidelines on social distancing, only 

ten users can be at the Library at a time.. For more information see 

the Library's web page. 

http://lib.amu.edu.pl/korzystanie-z-biblioteki-uniwersyteckiej-w-czasie-epidemii/
mailto:wmb@amu.edu.pl
mailto:czyt@amu.edu.pl
http://lib.amu.edu.pl/korzystanie-z-biblioteki-uniwersyteckiej-w-czasie-epidemii/


Let us also inform you that as a precautionary measure following 

public health advice relating to the COVID-19 outbreak,  oll the other 

reading rooms and study rooms have been closed and remain closed 

until futher notice. 

Library Director 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Poznań, 15 lipca 2020 r. 

KOMUNIKAT 

Uprzejmie informujemy, że od 20.07.2020r. do 31.08.2020r. 

Wypożyczalnia Miejscowa będzie czynna od poniedziałku do piątku w 

godzinach 13.00-16.00. Wypożyczalnia wznowiła działalność w 

zakresie wypożyczania materiałów bibliotecznych dla pracowników, 

doktorantów i studentów UAM. Decyzją władz Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza z usługi wypożyczania korzystać mogą pracownicy 

naukowi, doktoranci i studenci uczelni zrzeszonych w PFBN, 

pracownicy naukowi: PAN, IZ, IPN, emerytowani pracownicy naukowi 

wymienionych uczelni i instytucji oraz bibliotekarze bibliotek 

poznańskich. 

Korzystających z tej możliwości prosimy o zapoznanie się ze 

szczegółowymi informacjami zamieszczonymi na stronie Biblioteki. 

Wszyscy czytelnicy mogą dokonać zwrotu wypożyczonych wcześniej 

materiałów bibliotecznych. 

W dniach 20.07-31.07.2020 r. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 

będzie realizować usługi w niepełnym zakresie, na rzecz 

pracowników, doktorantów i studentów UAM. Realizacja zamówień 

zależna jest od aktywności innych bibliotek w kraju i za granicą. 

Zamówienia należy przesyłać wyłącznie drogą mailową za pomocą 

poczty elektronicznej amu.edu.pl, na adres: wmb@amu.edu.pl W 

sierpniu Wypożyczalnia Międzybiblioteczna będzie nieczynna. 

Od 20.07.2020r. do 31.08.2020r. Czytelnia NOVA  będzie czynna w 

godzinach 13.00-16.00. Pracownicy, doktoranci i studenci UAM będą 

mogli korzystać z czasopism i innych publikacji dostępnych na 

miejscu. Zamówienia należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na 

adres: czyt@amu.edu.pl. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi na 

terenie Biblioteki może jednocześnie przebywać dziesięciu 

czytelników. Zainteresowanych czytelników prosimy o zapoznanie się 

ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi na stronie Biblioteki. 

http://lib.amu.edu.pl/korzystanie-z-biblioteki-uniwersyteckiej-w-czasie-epidemii/
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Jednocześnie informujemy, że w związku z przeciwdziałaniem 

rozprzestrzenianiu się wirusa wywołującego chorobę COVID-19 

pozostałe czytelnie i pracownie pozostają zamknięte do odwołania. 

Dyrekcja Biblioteki Uniwersyteckiej 
 

 

 

 

 

 

 

 


