Informacje o bibliotece w tekście łatwym do
czytania (ETR)
Miejska Biblioteka Publiczna imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie,
w skrócie Biblioteka.
Biblioteka jest jednostką kultury, której organizatorem jest miasto
Konin. Kieruje nią dyrektor.
Główny budynek biblioteki znajduje się przy ulicy Dworcowej 13 w miejscowości Konin.
Na terenie miasta Konina mieszczą się filie biblioteki.

Gdzie mieszczą się filie biblioteki?




W siedzibie głównej przy ulicy Dworcowej 13.


Wypożyczalnia Główna,



Wypożyczalnia Zbiorów Audiowizualnych,



Czytelnia Ogólna i Prasy,



Czytelnia Internetowa,



Filia dla Dzieci i Młodzieży.

Filia „Chorzeń” przy ulicy Fikusowej 8.
Dzielnica Chorzeń. Budynek Szkoły Podstawowej nr 9 w Koninie.



Filia „Gosławice” przy ulicy Gosławickiej 46/10.
Dzielnica Gosławice. Budynek mieszkalny.



Filia „Łężyn” przy ulicy Łężyńskiej 9.
Dzielnica Łężyn. Budynek Szkoły Podstawowej nr 11 w Koninie.



Filia „Medyczna” przy ulicy Szpitalnej 45.
Osiedle Sikorskiego. Budynek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.



Filia „Siódemka” przy ulicy Sosnowej 16.
Osiedle Piąte. Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 w Koninie.



Filia „Starówka” przy ul. Urbanowskiej 1.
Dzielnica Starówka. Budynek mieszkalny naprzeciwko poczty.

Czym zajmuje się biblioteka?
Biblioteka wykonuje różne zadania dla mieszkańców Konina:


gromadzi materiały biblioteczne, takie jak:


książki,



starodruki,



książki w wersji cyfrowej,



książki „mówione”,



encyklopedie,



słowniki,



mapy,



gazety,



mikrofilmy,



filmy,



muzykę,



zdjęcia,



opisuje materiały biblioteczne w bazach danych,



udostępnia bazy danych w bibliotekach i w Internecie,



udostępnia swoje materiały biblioteczne w czytelniach,



wypożycza książki do domu,



sprowadza książki z innych bibliotek,



organizuje:





spotkania ze znanymi ludźmi dla dorosłych i dzieci,



wystawy,



lekcje biblioteczne,



zajęcia i warsztaty dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii,

prowadzi wydawnictwo „Setidava”.

Wypożyczanie materiałów bibliotecznych
Możesz wypożyczyć do domu książki dla dorosłych i dzieci w:


Wypożyczalni Głównej przy ulicy Dworcowej 13.



Filii „Chorzeń” przy ulicy Fikusowej 8.



Filii dla Dzieci i Młodzieży przy ulicy Dworcowej 13.



Filii „Gosławice” przy ulicy Gosławickiej 46/10.



Filii „Medycznej” przy ulicy Szpitalnej 45.



Filii „Siódemka” przy ulicy Sosnowej 16.



Filii „Starówka” przy ulicy Urbanowskiej 1.

Filmy, muzykę, książki „mówione” i książki w wersji cyfrowej możesz wypożyczyć do domu
w Wypożyczalni Zbiorów Audiowizualnych przy ulicy Dworcowej 13.
Z encyklopedii, map, leksykonów, komputerów możesz skorzystać na miejscu w:


Czytelni Ogólnej i Prasy.



Czytelni Internetowej.



Czytelniach znajdujących się w filiach bibliotecznych.

W Czytelni Internetowej możesz skorzystać z komputera przystosowanego do potrzeb
osób niewidzących.

Dostępność architektoniczna
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
Parking:


od strony ulicy Dworcowej,



jedno miejsce dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku:


wejście główne od strony ulicy Dworcowej bez barier architektonicznych,



wejście boczne na wysokości ulicy Sybiraków i Hotelu "Konin" nie jest
przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami,



możliwy jest wstęp z psem asystującym.

Poruszanie się po budynku:


wejście główne – wysoki parter (schody, platforma):






Wypożyczalnia Główna,

wejście główne – pierwsze piętro:


Dyrekcja,



Sekretariat,



Czytelnia Ogólna i Prasy,



Czytelnia Internetowa,



toalety,



pomieszczenia biurowe,

wejście boczne - wysoki parter (schody, wąskie drzwi):


Filia dla Dzieci i Młodzieży,



Wypożyczalnia Zbiorów Audiowizualnych,



Inspektor Ochrony Danych.

Toalety:
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami jest na pierwszym piętrze budynku.
Pozostałe utrudnienia:


brak ciągu komunikacyjnego łączącego oba wejścia,



brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych,



brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia "Chorzeń"
Lokalizacja:
Biblioteka mieści się na parterze budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Koninie (Dzielnica
Chorzeń).
Parking:


od strony ulicy Krokusowej, przed kościołem,



od strony ulicy Złocieni,



brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do biblioteki:


od strony ulicy Krokusowej, za kościołem, od strony sadzie,



od ulicy Złocieni, za głównym wejściem do szkoły, od strony sadu,



możliwy jest wstęp z psem asystującym.

Poruszanie się po budynku:
Wypożyczalnia mieści się na parterze budynku.
Toalety:
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami mieści się w budynku szkoły.
Pozostałe utrudnienia:


brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych,



brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia "Gosławice"
Lokalizacja:
Biblioteka mieści się na parterze budynku mieszkalnego (Dzielnica Gosławice).

Parking:


miejsca parkingowe w szczycie budynku,



jedno miejsce dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do biblioteki:


wejście od strony ulicy Gosławickiej,



do wejścia prowadzą schody (wysoki parter),



wejście posiada podjazd dla osób poruszających się na wózku,



możliwy jest wstęp z psem asystującym.

Poruszanie się po budynku:


Wypożyczalnia mieści się po prawo od wejścia.



Czytelnia mieści się po lewo od wejścia.

Toalety:
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
Pozostałe utrudnienia:


brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych,



brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia "Łężyn"
Lokalizacja:
Biblioteka mieści się na parterze budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Koninie (Dzielnica
Łężyn).
Parking:


przed budynkiem szkoły,



dwa miejsca dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do biblioteki:


głównym wejściem do Szkoły,



do wejścia prowadzą schody (wysoki parter),



wejście posiada windę osobową,



pierwsze drzwi po prawo,



możliwy jest wstęp z psem asystującym.

Toalety:
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami mieści się w budynku szkoły.
Pozostałe utrudnienia:


brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych,



brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia "Medyczna"
Lokalizacja:
Biblioteka mieści się na drugim piętrze w budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Koninie (Osiedle Sikorskiego).
Parking:


płatny przed budynkiem szpitala,



osiem bezpłatnych miejsc dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do biblioteki:


głównym wejściem do szpitala,



przed wejściem kilka stopni,



z boku wejścia podjazd dla osób poruszających się na wózku,



windą osobową z informacją głosową i przyciskami z alfabetem Braille’a,



winda znajduje się na parterze przy szatni,



schodami za szatnią,



możliwy jest wstęp z psem asystującym.

Poruszanie się po budynku:


Wypożyczalnia po lewej stronie korytarza.



Czytelnia po prawej stronie korytarza na prawo.

Toalety:
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami mieści się w budynku szpitala.
Pozostałe utrudnienia:


brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych,



brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia "Siódemka"
Lokalizacja:
Biblioteka mieści się w drugim skrzydle budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Koninie (Osiedle
Piąte).
Parking:


za drugim skrzydłem budynku szkoły,



przed wejściem do biblioteki wyznaczono jedno miejsce dla pojazdów osób
z niepełnosprawnościami.

Wejście do biblioteki:


bramą od strony ulicy Sosnowej,



drugie skrzydło szkoły,



wejście mieści się na parterze,



przed wejściem kilka stopni,



z boku wejścia podjazd dla osób poruszających się na wózku,



możliwy wstęp z psem asystującym.

Poruszanie się po budynku:




na lewo:


Czytelnia



toalety

na prawo:


Wypożyczalnia

Toalety:
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami mieści się za Czytelnią.
Pozostałe utrudnienia:


brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych,



brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia "Starówka"
Lokalizacja:
Biblioteka mieści się w budynku mieszkalnym. Z drugiej strony ulicy mieści się poczta
(Dzielnica Starówka).

Parking:


przy ulicy Urbanowskiej oraz z boku biblioteki,



cztery miejsca dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do biblioteki:


bezpośrednio z ulicy,



możliwy wstęp z psem asystującym.

Poruszanie się po budynku:




na lewo:


Wypożyczalnia,



toalety,

na prawo:


Czytelnia.

Toalety:
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
Pozostałe utrudnienia:


brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych,



brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W jaki sposób możesz skontaktować się z biblioteką?


możesz napisać pismo i wysłać je na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
ul. Dworcowa 13
62-510 Konin,



możesz przynieść pismo do sekretariatu biblioteki od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8:00-15:00.
Sekretariat to biuro, w którym można zostawić pisma i otrzymać potrzebną
informację o bibliotece. Znajduje się w budynku głównym Biblioteki, przy ulicy
Dworcowej 13, na pierwszym piętrze,



możesz napisać wiadomość i wysłać ją na adres mailowy:
sekretariat@mbp.konin.pl,



możesz zadzwonić sam lub przy pomocy innej osoby na numer telefonu: 63 24 85 37,



możesz wysłać faks na numer telefonu: 63 242 85 37 i wybrać numer wewnętrzny
105.

Informacje dodatkowe:


Godziny otwarcia bibliotek.



Informacja o filiach bibliotecznych.



Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki.



Regulamin imprez organizowanych przez Bibliotekę.



Procedura organizowania imprez w trakcie epidemii COVID-19.

Wszystkie informacje o Bibliotece można znaleźć na stronach internetowych:


mbp.konin.pl,



bip.mbp.konin.pl.

