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Informacje o Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu w języku łatwym do 
czytania – ETR (EASY TO READ)  

                                                                                                                                                                                                                          

                      Logo tekstu łatwego do czytania i rozumienia: głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK 

Działalność:  

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu, czyli w skrócie Biblioteka, zajmuje się 
upowszechnianiem i ochroną kultury na terenie miasta Zabrze 

W Bibliotece możesz wypożyczyć do domu: 

 książki, w tym obcojęzyczne i regionalne, 
 audiobooki, 
 czasopisma, 
 gry planszowe. 

Możesz także otrzymać kody do e-booków. 

Możesz też poczytać na miejscu lub skorzystać z komputerów.  

W Bibliotece odbywają się: 

 spotkania z pisarzami, 
 Dyskusyjny Klub Książki, 
 wystawy, 
 lekcje biblioteczne. 

Aktualne informacje dotyczące działalności Biblioteki znajdziesz na stronie: 
https://www.biblioteka.zabrze.pl/ 

 

Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych i korzystanie z usług:  

Do Biblioteki możesz zapisać się w każdej naszej placówce. Potrzebujesz mieć ze sobą dokument 
tożsamości z numerem PESEL. Osoby niepełnoletnie zapisują się w towarzystwie opiekuna. Kartę wydaje 
się za odpłatnością. Bezpłatnie możesz mieć kartę w telefonie, jeśli masz system Android. Karta 
biblioteczna jest bezterminowa, działa we wszystkich filiach. 
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Pamiętaj o terminowym zwrocie materiałów. Wypożyczamy je na 28 dni z możliwością wydłużenia tego 
czasu, o ile nie zarezerwuje jej inny czytelnik. 

Wypożyczyć zbiory biblioteczne możesz w wypożyczalni centralnej przy ul. Londzina 3 oraz w innych 
placówkach bibliotecznych.  

Informacje o placówkach Biblioteki znajdziesz pod linkiem:  https://www.biblioteka.zabrze.pl/o-
bibliotece/filie/  

Działalność kulturalno-edukacyjna realizowana jest w agendach MBP oraz w miejscach nie będących 
częścią MBP na terenie miasta. 

 

Dostępność architektoniczna:  

Do naszych bibliotek można wejść z psem asystującym. 
 
Więcej informacji dla osób z niepełnosprawnościami znajdziesz w deklaracji dostępności pod linkiem: 
https://www.biblioteka.zabrze.pl/dla-czytelnikow/dostepnosc/deklaracje-dostepnosci-mbp-w-zabrzu/ 
 

Informacja:  

Możesz skontaktować się z naszą Biblioteką w sposób podany poniżej:  

• napisać pismo i wysłać je na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego  Fusieckiego   

       ul. Londzina 3 41-800  Zabrze  

• napisać pismo i wysłać je na adres e-mail: biblioteka@biblioteka.zabrze.pl 

• napisać wiadomość za pomocą komunikatora na stronie internetowej Biblioteki: 

https://www.biblioteka.zabrze.pl/kontakt/zapytaj-bibliotekarza/ 

• korzystając ze strony na Facbooku: https://pl-pl.facebook.com/BibliotekaZabrze/ 

• możesz zadzwonić sam lub z pomocą innej osoby na numer telefonu: 32 271-42-24 

•    możesz przyjść do sekretariatu Biblioteki od poniedziałku do piątku,  w godzinach 7.30-15.00.  

Sekretariat jest biurem, w którym można zostawić pisma i otrzymać potrzebną informację   
       o bibliotece. Znajduje się w budynku głównym, przy ulicy Londzina 3, na pierwszym piętrze.  

 

Pracownicy biblioteki chętne pomagają każdemu, kto chce skorzystać z oferty biblioteki. 

Zapraszamy do Biblioteki. 


