Witamy w Bibliotece Publicznej w Krynicy- Zdroju. Nasza siedziba znajduje się blisko Deptaka, pod dolną stacją kolejki linowej na Górę Parkową,
Aleja inż. Leona Nowotarskiego 1.
Informacje o godzinach otwarcia Biblioteki i ﬁlii znajdziesz na stronie www.bibliotekakrynica.pl, zakładki O BIBLIOTECE lub KONTAKT.
Nasza oferta jest dostępna dla mieszkańców Krynicy i okolic oraz dla osób przyjezdnych. Wszystko bezpłatnie.
Wypożyczamy książki, audiobooki i gazety. Katalog księgozbioru znajdziesz w panelu DLA CZYTELNIKA.
Oferujemy kody dostępu do ibuków i ebooków.
Na miejscu możesz skorzystać z czytelni książek i gazet. Są też komputery, tablety, skaner oraz dostęp do internetu i WI-FI.
Biblioteka to także miejsce spotkań, warsztatów, wystaw, zajęć edukacyjnych dla każdej grupy wiekowej . W zakładce OFERTA znajdziesz wszystkie
propozycje.
Jeśli chcesz zostać czytelnikiem naszej biblioteki musisz posiadać kartę czytelnika. Załóż ją założyć podczas wizyty w bibliotece (także w ﬁlii). Jeśli jesteś
niepełnoletni przyjdź z rodzicem lub opiekunem.
Możesz też samodzielnie zarejestrować się przez stronę internetową. Wejdź na panel DLA CZYTELNIKA, kliknij zakładkę KONTO CZYTELNIKA i wypełnij
formularz.
Zalogowanie na koncie umożliwia zamawianie wybranych książek i przedłużenie terminu oddania.
Chętnie pomożemy i odpowiemy na wszystkie pytania: pod nr tel. 18 471 22 03, sms 798 621 951 lub e-mailem bibliotekakrynica@wp.pl i
bp@bibliotekakrynica.pl.

Biblioteka Publiczna w Krynicy-Zdroju

1. Witamy w Bibliotece Publicznej w Krynicy-Zdroju.

2. Traﬁsz do nas podchodząc pod dolną stację kolejki linowej
na Górę Parkową, nasz adres to: aleja Leona Nowotarskiego 1.

www.bibliotekakrynica.pl

3. Informacje w jakich godzinach jesteśmy otwarci
są na stronie internetowej: www.bibliotekakrynica.pl.
Musisz wejść na naszą stronę internetową
www.bibliotekakrynica.pl i kliknąć myszką w napis:
KONTAKT lub O BIBLIOTECE.

4. Spis książek, które możemy ci wypożyczyć znajdziesz
na naszej stronie internetowej www.bibliotekakrynica.pl,
klikając na napis KATALOGI ON – LINE.

5. W bibliotece wypożyczysz za darmo: książki, gazety i audiobooki.

6. W naszej bibliotece znajduje się czytelnia, w której możesz przeczytać
wybrane książki, które nie są dostępne do wypożyczenia i gazety.
W czytelni również bezpłatnie skorzystasz z komputera z internetem,
tableta i skanera.

www.bibliotekakrynica.pl

7. W bibliotece możesz również brać udział w spotkaniach z autorami książek,
podróżnikami.
Są też inne zajęcia edukacyjne.

8. Jeśli wejdziesz na naszą stronę internetową www.bibliotekakrynica.pl
i klikniesz myszką w napis OFERTA znajdziesz wszystkie nasze wystawy
i spotkania, które już się odbyły.

www.bibliotekakrynica.pl

www.bibliotekakrynica.pl

9. Jeśli chcesz zostać czytelnikiem naszej biblioteki, możesz samodzielnie się
zapisać, wchodząc na naszą stronę internetową www.bibliotekakrynica.pl,
odnajdując na brązowym polu napis DLA CZYTELNIKA i klikając myszka na
napis KONTO CZYTELNIKA i wypełniając formularz.

10. Możesz również przyjść do naszej biblioteki z dowodem
osobistym lub innym dokumentem, który potwierdza
twoje imię, nazwisko, adres i poprosić bibliotekarza
o zapisanie do biblioteki.
Otrzymasz kartę biblioteczną.

11. Jeżeli jesteś uczniem szkoły podstawowej i chcesz się
zapisać do biblioteki przyjdź z mamą, tatą lub dorosłym
twoim opiekunem.
Dostaniesz taką kartę biblioteczną.

12. Kiedy jesteś już zapisany do naszej biblioteki możesz przesunąć
termin zwrotu książki (PROLONGATA) lub zamówić, te które chcesz wypożyczyć.
W tym celu zadzwoń do biblioteki.

telefon: 18 471 22 03

13. Jeśli miałbyś jakiejkolwiek pytania zadzwoń do naszej biblioteki
pod nr telefonu:

18 471 22 03
albo
798 621 951

14. Albo napisz maila na adres: bibliotekakrynica@wp.pl bądź
bp@bibliotekakrynica.pl

email: bibliotekakrynica@wp.pl
albo
email: bp@bibliotekakrynica.pl

