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W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów  w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz w
nawiązaniu do wytycznych Rady Ministrów w zakresie odmrażania gospodarki, w którym
ujęte zostały niektóre instytucje kultury: muzea, biblioteki i galerie sztuki.

  

- Z ograniczeniami i zachowaniem odpowiednich procedur bezpieczeństwa wynikających z
obowiązującego wciąż stanu epidemii w Polsce „odmrażamy" miejskie instytucje kultury.
Zgodnie z możliwościami jakie daje rozporządzenia udostępniamy od poniedziałku 11 maja 8
filii miejskiej biblioteki, a dzień później otworzymy Muzeum Historii Katowic oraz Galerię Sztuki
Współczesnej BWA. Przy czym korzystając z instytucji należy pamiętać o bezpieczeństwie
swoim i pracowników, dlatego należy odwiedzając je mieć maseczkę, dezynfekować ręce przy
wejściu, a także zachować dystans od innych osób – wyjaśnia Waldemar Bojarun,
wiceprezydent Katowic.

  

W Katowicach pierwsze swoje działanie wznawiają biblioteki, które będą otwarte dla
czytelników wyłącznie w zakresie wypożyczeń i zwrotów materiałów bibliotecznych. Pozostała
działalność biblioteczna pozostaje nadal zawieszona do odwołania. W celu wypożyczenia i
zwrotu książki, na terenie filii bibliotecznej, oprócz bibliotekarzy może znajdować się
jednocześnie maksymalnie od 1 do 3 czytelników. Dopuszczalna liczba czytelników w danej
placówce zostaje określona w informacji przy wejściu. Pozostali czytelnicy oczekują na
zewnątrz z zachowaniem dystansu 2 metrów. Ponadto wchodząc należy mieć maseczkę oraz
zdezynfekować ręce. Z uwagi na bezpieczeństwo czytelnicy nie mają wolnego dostępu do
zbiorów - książki do wypożyczenia udostępnia bibliotekarz. Zwracane przez czytelników
materiały biblioteczne zostają odłożone na okres 3 dni do wyznaczonej na ten cel przestrzeni.
Odizolowane egzemplarze oznacza się datą zwrotu i wyłącza z wypożyczania do czasu
zakończenia kwarantanny, po tym okresie książki zostają włączone do użytkowania.

  

Od poniedziałku 11 maja dostępne dla czytelników będą następujące filie:
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    -  Filia nr 11, ul. Grażyńskiego, Koszutka
    -  Filia nr 12, ul. Witosa, Oś Witosa
    -  Filia nr 13, ul. Młyńska, Śródmieście
    -  Filia nr 14, ul. Tysiąclecia, Oś. Tysiąclecia
    -  Filia nr 16, ul. Wajdy, Bogucice
    -  Filia nr 26, ul. Goetla, Murcki
    -  Filia nr 28, ul. Uniczowska, Podlesie
    -  Filia nr 32, ul. Grzyśki, Ligota

                

Otwarcie pozostałych filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach zaplanowane jest na 25
maja.

  

Kolejną „odmrożoną" instytucją kultury jest Muzeum Historii Katowic, którego udostępnianie
rozpocznie się we wtorek 12 maja - budynek główny przy ul. Szafranka 9 i Oddział przy ul.
Rymarskiej 4 (Nikiszowiec). Następnie od 26 maja 2020 r. Oddział przy ul. Kościuszki 47 i 
Oddział przy ul. Kopernika 11. Podobnie Galeria Sztuki Współczesnej BWA przy Al. Korfantego
6 dostępna będzie od 12 maja.

  

Szczegółowe informacje dotyczące godzin otwarcia wyżej wymienionych instytucji kultury, jak
również zasad korzystania z nich z zachowaniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa,
będą dostępne na stronach internetowych tych instytucji.

Źródło: katowice.eu
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https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/aktualnosci?ItemID=4120&amp;ListID={75169DCB-89EF-46CD-A876-165C1E838909}

