Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku Filia
Biblioteczna w Komornikach
od dnia 11 maja 2020 r. przyjmuje i wypożycza książki na określonych zasadach:
➔biblioteka czynna: poniedziałek, środa, piątek w godzinach 10.00 – 16.00;
➔zamówienia telefoniczne można składać poniedziałek, środa, piątek
w godzinach 11.00 – 15.00;
➔obsługa czytelnika odbywa się przy drzwiach wejściowych (nie ma możliwości wejścia do
pomieszczeń bibliotecznych);
➔czytelnik przywołuje bibliotekarza pukając w drzwi wejściowe. Bibliotekarz odbiera od
czytelnika książki, dokonuje zwrotu i zapisuje na konto czytelnika zamówione/proponowane
książki. Czytelnik w tym czasie czeka przy drzwiach frontowych na zewnątrz. Przy
drzwiach może przebywać jeden czytelnik, który jest obsługiwany. Po wypożyczeniu,
bibliotekarz dezynfekuje miejsce wymiany książek oraz klamki drzwi frontowych;
➔podczas wymiany książek, czytelnika i bibliotekarza obowiązuje noszenie maseczki
i rękawiczek ochronnych oraz zachowanie bezpiecznej odległości około 2 metrów;
➔w celu usprawnienia obsługi zaleca się wcześniejsze zamawianie książek przez Internet.
Każdy czytelnik zapisany do Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku - Filia Biblioteczna
w Komornikach ma możliwość uzyskania dostępu do swojego konta czytelnika, przez które
może zamawiać książki. By uzyskać dostęp do swojego konta, należy zadzwonić do
biblioteki, pod numer bibliotekarza 43 886 34 03, gdzie bibliotekarz przekaże wszelkie
potrzebne informacje. Do uzyskania dostępu do konta potrzeby będzie nr PESEL, który jest
niezbędny do weryfikacji i logowania.
➔zbiory biblioteki można przeglądać nie mając dostępu do konta. Należy w wyszukiwarkę
wpisać: biblioteka Mokrsko lub w pasek adresu: http://biblioteka.mokrsko.pl/. Na stronie
biblioteki wybieramy zakładkę „katalog książek MAK+”. Gdy znaleźliśmy interesującą
pozycję, spisujemy tytuł książki, autora oraz numer inwentarzowy. Następnie kontaktujemy
się z biblioteką telefonicznie dzwoniąc pod numer 43 886 34 03 lub wysyłając maila na adres
fbkomorniki@gmail.com (w mailu prócz tytułów należy podać swoje imię i nazwisko).
Gdy książki będą gotowe do odbioru bibliotekarz poinformuje o tym fakcie tą samą drogą
lub telefonicznie.
➔w szczególnych przypadkach bibliotekarz może dostarczyć książki do domu czytelnika.

Książki można również wymieniać w bibliotece w Mokrsku
od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 – 17.00.
Zamówienia w bibliotece w Mokrsku, telefoniczne pod numerem telefonu 43 841 18 06,
można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 – 17.00

