Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej

Tekst łatwy do czytania (ETR)
Informacje o Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białej Podlaskiej w języku łatwym do czytania –
ETR (EASY TO READ)
Działalność:
Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej, czyli w skrócie Biblioteka, zajmuje się upowszechnianiem i ochroną kultury
na terenie miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego.
W Bibliotece możesz wypożyczyć do domu różne zbiory biblioteczne.
Są tu książki, ﬁlmy, płyty muzyczne, gry planszowe i komputerowe.
Możesz też poczytać na miejscu lub skorzystać z komputerów w czytelni.
W Bibliotece odbywają się różne spotkania: z pisarzami, klubów czytelniczych, wystawy, lekcje biblioteczne.
Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych i korzystanie z usług:
Wypożyczyć zbiory biblioteczne i skorzystać z komputera możesz w następujących działach w budynku głównym, przy ulicy
Warszawskiej 12 a:
Wypożyczalnia dla Dorosłych;
Czytelnia z Informatorium;
Dział Wiedzy o Regionie.
Wypożyczyć książkę możesz też w innych placówkach bibliotecznych:
Filia nr 1, Al. Tysiąclecia 35;
Filia nr 3, ul. Zygmunta Starego 10;
Filia nr 6, ul. Orzechowa 34;
Barwna Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży, ul. Warszawska 12 c.
Z multimedialnych zajęć edukacyjnych możesz skorzystać w Multicentrum, ul. Warszawska 12 c.
Dostępność architektoniczna:
Budynek główny Biblioteki w Białej Podlaskiej, przy ulicy Warszawskiej 12 a, jest dostosowany dla osób ze szczególnymi
potrzebami.
Przed wejściem do budynku głównego jest niewielki podjazd ułatwiający wejście na jeden stopień.

Wejście do budynku Biblioteki Głównej
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Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej
Na parterze znajduje się platforma, którą możesz wjechać na pierwsze i drugie piętro. Wejście do platformy przez
Wypożyczalnię dla Dorosłych.

Platforma dla osób ze szczególnymi potrzebami
Do Biblioteki możesz wejść z psem asystującym.
Toaleta przystosowana do osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia głównego.
W budynku są też znaki informujące o ułatwieniach i schody oznaczone żółto-czarną taśmą.
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Oznaczone klatki schodowe
Budynek Biblioteki Barwnej, przy ulicy Warszawskiej 12 c, jest dostosowany do osób ze szczególnymi potrzebami.

Wejście główne do Biblioteki Barwnej
Na parterze znajduje się platforma, którą możesz zjechać do Wypożyczalni dla Młodzieży i wjechać na piętro do Działu
Dziecięcego i Multicentrum.
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Platforma dla osób ze szczególnymi potrzebami
Toaleta przystosowana do osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.
Do Barwnej możesz wejść z psem asystującym.
W budynku są znaki informujące o ułatwieniach i schody oznaczone żółto-czarną taśmą.
Biblioteka Główna, Biblioteka Barwna oraz Multicentrum znajdują się na terenie Parku Radziwiłłowskiego. Samochodem na
teren Parku można wjechać tylko z kartą osoby niepełnosprawnej.
Najbliższy parking znajduje się przy ul. Warszawskiej 10, od zachodniej strony Parku. Przejść z parkingu do bibliotek można
mostkiem ponad fosą i przez Bramę Koszarską.
W Filii nr 3 nie ma podjazdu, dlatego jeśli masz trudności z poruszaniem się, zadzwoń wcześniej do biblioteki.
Informacja:
Możesz skontaktować się z naszą Biblioteką w sposób podany poniżej:
możesz napisać pismo i wysłać je na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Warszawska 12a
21-500 Biała Podlaska
możesz też wysłać e-mail na adres:
sekretariat@mbp.org.pl
możesz zadzwonić sam lub z pomocą innej osoby na numer telefonu:
83 341 64 54
możesz przyjść do sekretariatu Biblioteki od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30.
Sekretariat jest biurem, w którym można zostawić pisma i otrzymać potrzebną informację o bibliotece. Znajduje się w
budynku głównym, przy ulicy Warszawskiej 12 a, na drugim piętrze.
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