Wypożyczanie książek w czasie pandemii.
Mimo iż Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach aktualnie jest zamknięta
dla użytkowników, istnieje możliwość zamówienia materiałów
bibliotecznych (książek, czasopism, audiobooków) telefonicznie lub
mailowo, a następnie odebrania ich w wyznaczonym punkcie!

Jak zamówić i odebrać książki?
Krok 1. Przed dokonaniem zamówienia zachęcamy do samodzielnego
wyszukania w katalogu on-line dostępności poszukiwanych książek. W katalogu
wybieramy MBP Żary, link:
https://opac.wimbp.zgora.pl/integro/catalog
Krok 2. Przyjmowanie zamówień: poniedziałek – wtorek w godz. 10:00 – 13:00.
 Zamówienie telefoniczne: czytelnik podaje interesujące go tytuły oraz
umawia się na odbiór książek.
 Zamówienia e-mail: należy sprawdzić w katalogu on-line (link powyżej) czy
w MBP Żary znajduje się poszukiwana książka i czy aktualnie jest dostępna.
W zamówieniu drogą mailową należy podać następujące dane: autor i tytuł
książki. Przed wysłaniem zamówienia sprawdź dostępność wybranych książek!
Bibliotekarz po skompletowaniu zamówienia rejestruje wypożyczenia na koncie
czytelnika i przygotowuje paczkę z zamówionymi pozycjami, którą czytelnik
odbiera w umówionym dniu i godzinie.

Kontakt w celu dokonania zamówienia:
Czytelnia Ogólna – tel. 68 374 37 36 (wew. 33), e-mail: mbpzary4@wp.pl
Wypożyczalnia Ogólna – tel. 68 374 37 36 (wew. 32), e-mail: mbpzary.wypozyczalnia@wp.pl
Oddział dla Dzieci – tel. 68 374 37 36 (wew. 39), e-mail: mbpzary1@wp.pl
Filia Nr 1, ul. Grunwaldzka 3 (Kunice) – tel. 68371 35 00, e-mail: mbpzary.f1@wp.pl
Filia Nr 2, ul. Okrzei 35 (Luna) – tel. 68 363 69 08, email: mbpzary.f2@wp.pl

Krok 3. Odbiór książek w budynku głównym, ul. Wrocławska 11: przy wejściu od
Parku, ul. Ogrodowa.
 Środa w godz. 12:00 - 14:00
 Czwartek w godz. 12:00 - 14:00;
 Piątek w godz. 12:00 - 14:00

16:00 – 17:00

Czytelnicy korzystający z naszych Filii, informację o sposobie odbioru książek
otrzymają telefonicznie od bibliotekarza.

Zwracane książki trafiają na 7 dni do kwarantanny, których odpisanie
z konta czytelnika nastąpi po tym czasie.
W przypadku zmiany sytuacji prawnej dotyczącej obostrzeń związanych
z Covid-19 niniejszy regulamin będzie modyfikowany i dostosowany do
aktualnych rozporządzeń.

