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Jak letni wypoczynek to tylko z książką! Miejska Biblioteka Publiczna w
Chorzowie na chwilę przed wakacjami przypomina o tym, że jest otwarta i
serdecznie zaprasza do korzystania ze swoich usług. Działalność bibliotek
uwzględnia wszystkie zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa.
Książki po każdym zwrocie są poddawane "kwarantannie", a pomieszczenia, w
których odbywa się obsługa czytelników, regularnie dezynfekowane.
- Oferujemy literaturę beletrystyczną i popularnonaukową dla dzieci,
młodzieży oraz dorosłych. Dodatkowo Filia nr 19 przy ulicy Kilińskiego 2 oferuje
również audiobooki - mówi Beata Kaczmarek, dyrektor MBP w Chorzowie.
Z początkiem każdego miesiąca, biblioteka udostępnia nową partię kodów
do serwisu ebooków Legimi. Aby otrzymać kod należy na adres mailowy
ebook@biblioteka wysłać następujące dane: imię i nazwisko, ostatnie 6 cyfr kodu
z

aktualnej

Karty

Czytelnika.

Następnie

należy

wejść

na

stronę

https://www.legimi.pl/slaskie/, wprowadzić otrzymany kod – założyć konto lub
zalogować się i czytać bez ograniczeń przez 30 dni, od momentu aktywacji kodu.
Liczba kodów jest ograniczona.

W miesiącach wakacyjnych, placówki będą działały wg
następującego harmonogramu :

Wypożyczalnia

ul. Sobieskiego 8

tel. 32 241 28 26

ul. Ryszki 11 a

tel. 32 241 99 33

centralna
Filia nr 2

Filia nr 4

Pl. Waryńskiego 4

tel. 32 247 34 00

Filia nr 5

Pl. Mickiewicza 4

tel. 32 241 56 64

Filia nr 6

ul. Hankego 6

tel. 32 241 06 36

Filia nr 9

ul. Prusa 7

tel. 32 246 39 67

Filia nr 18

ul. Gwarecka 4

tel. 32 241 86 53

Filia nr 19

ul. Kilińskiego 2

tel. 32 348 18 68

Godziny otwarcia : pon.- wt. 9:00-14:00 śr.- pt. 12:00-18:00

Filia nr 3

ul. Kasprowicza 2

tel. 32 241 24 97

Filia nr 14

ul. Opolska 4

tel. 32 249 93 15

Godziny otwarcia : pon.- wt. 9:00-14:00 śr.- pt. 11:00-17:30

Zachęcamy do śledzenia profilu biblioteki na portalu Facebook
https://www.facebook.com/BibliotekaChorzow/, gdzie znajdziecie Państwo wiele
ciekawych i aktualnych informacji, oraz do zaglądania na naszą stronę
internetową https://biblioteka.chorzow.pl/.

MBP w Chorzowie zastrzega, że w razie konieczności istnieje
możliwość zmian w organizacji pracy placówek.

