
NOWE
CZASY  NOWE 

ZASADY



CZYTELNIKU! MATURZYSTO!

PILNIE PROSIMY NASZYCH 
CZYTELNIKÓW MATURZYSTÓW 
O ROZLICZENIE SIĘ
Z
BIBLIOTEKĄ

JUŻ CZAS!



… można też po MATURACH

Jeśli ktoś z MATURZYSTÓW 
ma obawy przed korzystaniem 
z komunikacji zbiorowej 
przed egzaminami, 
zapraszamy po maturach.



CZYTELNIKU! UMÓW SIĘ Z NAMI
 mailowo: biblio27@wp.pl 

 

 telefonicznie (w godz. otwarcia)
 22 8250172 wew. 5

 możesz też kontaktować się przez 
LIBRUSA

Wszelkie wątpliwości – kontakt mailowy

  JEŚLI MOŻESZ ZAPLANUJ WIZYTĘ

mailto:biblio27@wp.pl


CZYTELNIKU!
 ZDEZYNFEKUJ ręce  

nałóż rękawiczki
 

 WŁÓŻ MASECZKĘ

MASECZKA i DEZYNFEKCJA



ZACHOWAJ ODSTĘP

2 m to najlepsza odległość 
międzyludzka

min. to 1,5 m człowiek 
od człowieka

TRZYMAJ DYSTANS!



Max liczba osób w bibliotece

Jeśli już będziesz musiał wejść :)

1 osoba na 4m2, czyli 6 osób 
w przestrzeni CZYTELNI

   … ALE



CZYTELNIKU! UWAGA!

 BRAK WOLNEGO DOSTĘPU 
DO ZBIORÓW w wypożyczalni

 
 ZAKAZ korzystania z CZYTELNI 

 i katalogów KARTKOWYCH



Zapraszamy do zwrotu 
wypożyczonych z biblioteki 

książek, czasopism, filmów, 
słowem wszystkiego 

co ma nasz KOD 
i/lub należy do naszych zbiorów

TYLKO ZWROTY



GODZINY OTWARCIA

CZYTELNIKU!
MCI oczekuje na TWOJE PRZYBYCIE 

od poniedziałku do piątku 
w godz. 9:00-13:00 

w dniach 25.05-05.06


POTEM MATURY 
I BIBLIOTEKA NA MATURACH



MOŻESZ też w stosownej chwili

przynieść do oddania wypożyczone 
pozycje

(kontakt PORTIERNIA)

ZWROTY nie TYLKO w godzinach pracy MCI



WYPOŻYCZENIA???

W uzasadnionych przypadkach,
jeśli ktoś potrzebuje wypożyczyć 
jakieś tytuły na WAKACJE 
(np. konieczność przygotowań do olimpiad) 
prosimy o złożenie zamówienia mailem lub 
przez LIBRUSA. Przygotujemy i zaprosimy 
po odbiór w ustalonym terminie.



Prolongata na wrzesień

CZYTELNIKÓW uczniów klas I-II, którzy
z obiektywnych względów mają kłopot
z rozliczeniem się w wyznaczonym 
do 5 czerwca terminie 
zapraszamy we WRZEŚNIU

Wasze wypożyczenia zostaną prolongowane
przedłużymy im termin zwrotu 
do końca września



Przejrzyj pokój, biurko, podłogę

… I CAŁY DOM
I ODDAJ PRZED WAKACJAMI
ZALEGŁOŚCI BIBLIOTECZNE

DO ZOBACZENIA DROGI CZYTELNIKU
już WKRÓTCE...
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