
Drodzy Czytelnicy!

Oto, jak  pracujemy w okresie pandemii, ograniczając naszą działalność do wypożyczeń
 i zwrotów zbiorów. 
Dostępne dla czytelników są działy: Wypożyczalnia dla Dorosłych i Strefa Koloru - Odział dla 
Dzieci i Młodzieży oraz filie w Bukowcu, Wytomyślu, Sątopach, Borui Kościelnej i 
Jastrzębsku Starym. Na miejscu nieczynne są nadal Czytelnia i Ośrodek Wiedzy o Regionie. 
Podobnie jak wszystkie inne instytucje kultury nie organizujemy żadnych imprez i spotkań 
stacjonarnych. Wszystkie wydarzenia kulturalne organizowane są jedynie przez Internet.  

Mamy nadzieję, że ze zrozumieniem przyjmiecie zasady, którymi –  ze względu na Wasze 
i nasze bezpieczeństwo - zmuszeni jesteśmy się kierować. Oto one … 

1. Obsługiwać będziemy wyłącznie Czytelników już zapisanych do naszej biblioteki, realizując 
p..przede wszystkim wypożyczenia na zasadzie:  KSIĄŻKA NA  ZAMÓWIENIE

2. Książki i audiobooki zamawiać można:
     a/ przez nasz katalog on-line na stronie www.bibliotekant.pl
     b/ telefonicznie  lub  mailowo
      • dla dorosłych – tel. 61 44 21 276 ; mail: wypozyczalnia@bibliotekant.pl
      • dla dzieci i młodzieży–tel. 61 44 21 274; mail: strefakoloru@bibliotekant.pl

3. Przy składaniu zamówień telefonicznie lub mailowo prosimy podać (znajdujący się pod kodem 
p..kreskowym)  numer Karty Czytelnika.

4. Obowiązujące limity wypożyczeń wynoszą obecnie:
    • 5  egzemplarzy  - książek/audiobooków dla dorosłych
    • 10 egzemplarzy -  książeczek dziecięcych i młodzieżowych 

5. Zwroty i wypożyczenia zamówionych książek/audiobooków odbywać się będą na holu 
p..  biblioteki (bez wolnego dostępu do półek), z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 
p..wymaganych w przestrzeni publicznej (maseczki i rękawice; 1 osoba przy stanowisku)

w poniedziałki,wtorki, czwartki i  piątki w godz. 9.00 – 13.00 i 14.00 - 18.00, w środy  p..
w  godz.11.00-16.00, w soboty od 10.00-14.00 p...

7. Zamówione książki należy odebrać w ciągu 3 najbliższych dni roboczych.

8. Zwracane książki/audiobooki podlegają 7. dniowej kwarantannie i nie są w tym czasie 
p..wypożyczane (dotyczy to także książek zarezerwowanych przed ogłoszeniem stanu epidemii). 
p..Wypożyczane książki/audiobooki są bezpieczne. Nie wolno ich dezynfekować preparatami 
p..  dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Za zniszczone wskutek
p..  takich.zabiegów książki / audiobooki pobierane będą opłaty w wysokości ich ceny
p..rynkowej.

Zachęcamy do korzystania z zasobów e-booków - na platformach: Legimi (lit. beletrystyczna) 
i Ibuk Libra (lit. popularnonaukowa i naukowa). Rozdajemy bezpłatne kody dostępu. 
Piszcie lub dzwońcie !
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