Půjčování prostřednictvím výdejového okna
Potřebujete literaturu ke studiu? Nemáte už co číst? Chcete si vyzvednout rezervaci?
Z důvodu vládního nařízení umožňujeme výdej předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní
okno. Pro vracení vypůjčených dokumentů preferujeme využití biblioboxu. Při přebírání výpůjček používejte
respirátor bez výdechového ventilu alespoň třídy FFP2 nebo KN95.
Zájemci si mohou knihy vybrat v katalogu a využít služby "ZÍSKAT" nebo svůj požadavek napsat na e-mail.
V případě, že čtenář nemá přístup ke katalogu nebo k e-mailu, nebo potřebuje poradit, může vybrat knihy
s knihovnicí telefonicky.
Vybrané knihy pak vyhledáme, načteme do čtenářského konta a zabalíme do balíčku, který je možný
si vyzvednout ve výdejovém okně.
Poplatky je možné platit v půjčovně, ale preferujeme platbu na účet knihovny 37632781/0100.
Do variabilního symbolu, prosím, uveďte číslo průkazu. Knihy si lze vypůjčit po připsání částky na náš
účet (dle banky 1 - 3 dny).
Přehled míst, provozní doby, kontaktů a dalších informací k objednávání a vyzvedávání dokumentů:
Ústřední knihovna Frýdek, Jiráskova 506, půjčovna pro dospělé, tel. 558 113 412, mobil 704 153 430,
info@mkfrydek.cz (ZVOŇTE)
Lze si půjčit také dokumenty z dětského oddělení Frýdek.
Po, Pá 9.00 - 15.00
Út, Čt 9.00 - 17.00
St, So, Ne Zavřeno
Pobočka Místek, Hlavní třída 112, studovna, tel. 558 113 490, 558 113 496, info@mkmistek.cz
Lze si půjčit také dokumenty z hudebního a dětského oddělení Místek.
Po, Pá 9.00 - 15.00
Út, Čt 9.00 - 17.00
St, So, Ne Zavřeno
Pobočka Místek – beletrie, budova Národního domu, ul. Palackého, tel. 558 113 492, mobil 739 586
319, info@mkmistek.cz (1. patro – vchod do půjčovny)
Po, Pá 9.00 - 15.00
Út, Čt 9.00 - 17.00
St, So, Ne Zavřeno
Pobočka Chlebovice, 776 116 501, chlebovice@mkmistek.cz, osobní předání písemného požadavku
ve výdejovém okně
Po 14.00 - 17.00
Pobočka Skalice, 776 116 501, skalice@mkfrydek.cz, osobní předání písemného požadavku
ve výdejovém okně
Čt 14.00 - 17.00
Pobočka Lískovec, 558 652 190, liskovec@mkfrydek.cz, osobní předání písemného požadavku
ve výdejovém okně
Čt 14.00 - 17.00
Pobočka na 11. ZŠ, 558 425 510, info11zs@mkfrydek.cz.
OD 16. 3. 2021: BEZKONTAKTNÍ PŮJČOVÁNÍ PŘEDEM OBJEDNANÝCH KNIH VÝHRADNĚ PO DOMLUVĚ
(vstup do prostor školy není možný)
Út a Čt 9.00 – 15.00
Po, St, Pá, So, Ne Zavřeno
Výpůjčky jsou do znovuotevření knihovny prodlouženy a zpozdné je pozastaveno.
Věříme, že se situace zlepší a co nejdříve se vrátíme k obvyklému provozu.
Knihovna FM

