
 

 

Komunikat o wznowieniu działalności biblioteki 
 

Znosząc kolejne ograniczenia w walce z koronawirusem, Miejska Biblioteka Publiczna  

w Bornem Sulinowie w okresie przejściowym, w trosce o bezpieczeństwo użytkowników biblioteki, 

wprowadza zmiany zasad funkcjonowania począwszy od dnia 12 października 2020 roku: 

1. Instytucja czynna jest: 

- wypożyczalnia Borne Sulinowo - od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, 

- punkt usługowy w Kawiarence Internetowej - poniedziałek i środa w godz. 8.00-19.00, 

wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.00-16.00, 

- Filia Radacz - od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00, 

- Filia Silnowo - od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, 

- Filia Łubowo - poniedziałek i piątek w godz. 8.00-12.30, wtorek i środa w godz.  

14.15-18.00, czwartek w godz. 8.00-11.30, 

- Centrum Informacji Turystycznej - od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. 

 

2. W bibliotece w pierwszej kolejności wypożyczane są zbiory wcześniej zamówione za 

pomocą poczty elektronicznej:  

- wypożyczalnia Borne Sulinowo: wypozyczalnia@mbp.bornesulinowo.pl, profilu na 

Facebooku www.facebook.com/mbpbornesulinowo lub telefonicznie pod nr 500 045 260 

- Filia Radacz: filia_radacz@wp.pl 

- Filia Silnowo: filia_silnowo@wp.pl 

- Filia Łubowo: mbp-filialubowo@wp.pl 

 

3. W przypadku składania zamówienia lub rezerwacji konkretnych 

pozycji zalecamy korzystanie z serwisu SzukamKsiążki.pl, 

dostępnego na stronie internetowej biblioteki.  

 

4. W przypadku składania zamówienia na wykonanie konkretnej usługi przez pracowników 

Kawiarenki Internetowej preferowany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny  

94 37 33 120. Zlecenia na poszczególne usługi przyjmujemy drogą elektroniczną: 

klienci.mbp@gmail.com. O terminie odbioru zamówionych zbiorów (usług) 

czytelnik/użytkownik informowany będzie telefonicznie lub e-mailowo. 

 

5. Wprowadza się możliwość wypożyczenia książek podczas wizyty osobistej  

z zachowaniem następujących zasad: 

- na terenie wypożyczalni mogą przebywać dwie osoby, 

- przychodzący do biblioteki mają obowiązek zasłonięcia nosa i ust, dezynfekcji rąk  

w wyznaczonym miejscu lub użycia rękawiczek jednorazowych,  

- zwrócone zbiory poddawane są 3-dniowej kwarantannie. 

 

6. Kawiarenka Internetowa oraz Centrum Informacji Turystycznej działają również  

z zachowaniem wyżej wymienionych zasad. 

 

7. Biblioteczne stanowiska komputerowe są niedostępne dla użytkowników. 

Liczymy na Państwa zrozumienie i pozostajemy z nadzieją, że troszcząc się o siebie 

nawzajem, stosowanie powyższych wytycznych nie będzie dla Państwa problemem.  

We wszystkich działaniach prosimy zachować zdrowy rozsądek. 
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