Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach

Komunikaty
Zasady uczestnictwa w imprezach kulturalnych w czasie trwania epidemii Covid-19:
- dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc
- miejsca muszą być zajmowane zgodnie z wytycznymi organizatora
- podczas całego wydarzenia należy zasłaniać usta i nos (maseczka lub przyłbica)
- przed wejściem należy zdezynfekować ręce
- należy zachować dystans społeczny 1,5 m
- zabronione jest spożywanie posiłków i napojów podczas wydarzenia
- szatnia pozostaje nieczynna
- wejście na salę będzie możliwe godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia
- prosimy o bezwzględne stosowanie się do komunikatów i zaleceń organizatora
-----------------------------------------------------------Uwaga Czytelnicy Filii nr 10,
w piątek - 18 września placówka będzie nieczynna.
-----------------------------------------------------------Nowa usługa,
informujemy, że od 9 września w Czytelni Głównej dostępna jest usługa wypożyczania czasopism do
domu.
-----------------------------------------------------------Uwaga czytelnicy!
Od 10 sierpnia 2020 roku do odwołania Filia nr 5 przy ul. Dąbrowskiego 5 będzie nieczynna z powodu
remontu. Zbiory prosimy oddać do 7 sierpnia 2020 roku lub zatrzymać do ukończenia remontu. Kary za
nieoddane zbiory nie będą naliczane.
Zapraszamy do pozostałych naszych placówek.
-----------------------------------------------------------Dyrektor MBP Tychy jest do Państwa dyspozycji mailowo
oraz telefonicznie w każdy wtorek od 14.00 do 15.00.
-----------------------------------------------------------Szanowni Czytelnicy,
informujemy, że książki z Filii nr 9, która mieści się w Szpitalu Wojewódzkim, można oddawać w Filii nr
13 przy al. Niepodległości 110. Termin zwrotu tych książek został przedłużony do 31 sierpnia bieżącego
roku.
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___________________________________________
Szanowni Czytelnicy,
serdecznie dziękujemy za chęć przekazania nam darów książkowych. Pragniemy jednak poinformować,
że ze względu na sytuację epidemiologiczną, darów w tej chwili nie przyjmujemy. Prosimy też, by nie
pozostawiać ich pod drzwiami czy na korytarzach naszych placówek.
___________________________________________
Drodzy Czytelnicy!
Od 1 lipca wracamy do regulaminowego wypożyczania zbiorów na okres 28 dni.
Po tym czasie zbiory należy zwrócić lub przedłużyć - w przeciwnym razie konto czytelnicze zostanie
zablokowane.
Do 31 sierpnia nie naliczamy kar za przetrzymywanie zbiorów.

Umożliwiamy Państwu dostęp do półek bibliotecznych
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, tj.
- zdezynfekowanie rąk przed wejściem do Biblioteki
- zasłanianie ust i nosa w Bibliotece
- zachowanie 2m odstępów w Bibliotece

Liczba osób mogących przebywać jednocześnie w Bibliotece jest uzależniona od wielkości placówki –
informacja widnieje przy drzwiach wejściowych.
Zapraszamy do samodzielnego korzystania z selfchecków, wrzutni i książkomatu.

Czytelnie ogólne, multimedialne oraz komputerowe stanowiska dla czytelników pozostają ZAMKNIĘTE DO
ODWOŁANIA.
NIE MOŻNA korzystać z Internetu.
Wybrany księgozbiór Czytelni będzie wypożyczany do domu na weekend zainteresowanych czytelników prosimy o kontakt mailowy czytelnia@mbp.tychy.pl
Na życzenie czytelnika z księgozbioru Czytelni wykonujemy skan do 10 stron bezpłatnie.
Kody do IBUK Libra można odbierać, pisząc na adres czytelnia@mbp.tychy.pl

DO ODWOŁANIA zwrócone zbiory kierujemy na kwarantannę.
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Zachowujemy wszelkie rygory sanitarne zapewniając bezpieczeństwo pracownikom i czytelnikom
Biblioteki.

Dyrektor MBP Tychy jest dostępny do Państwa dyspozycji mailowo oraz telefonicznie w każdy wtorek od 14.00 do
15.00.
___________________________________________
Nowe usługi w bibliotece:

Wypożyczanie nocne i weekendowe zbiorów Czytelni Głównej w Mediatece
Wypożyczanie filmów oraz bajek w Dziale Muzycznym i Książki Mówionej
Całodobowa wrzutnia i książkomat >>>>
___________________________________________
Sesja z Academicą czyli wypożyczalnia międzybiblioteczna w Czytelni Głównej więcej >>>>
___________________________________________
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