Mikulášsky darček pre staromestských seniorov
Staromestská knižnica pripravila v spolupráci s občianskym
združením Milujem knihy/Amo libris s finančnou podporou mestskej časti BratislavaStaré Mesto mikulášsky darček pre staromestských seniorov v podobe novej služby
Donáška kníh seniorom.
Nová služba je určená výlučne pre seniorov nad 60 rokov
s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, imobilným, menej
pohyblivým a dlhodobo chorým, ktorí majú záujem čítať a využívať služby knižnice,
ale zdravotný stav im neumožňuje knižnicu osobne navštíviť a nemajú nikoho, kto by
túto službu pre nich zabezpečil. Podmienkou jej využívania je platná čitateľská
registrácia a vysporiadanie všetkých záväzkov voči knižnici (záujemca nemá voči
knižnici žiadne podĺžnosti – pokuty za prekročenie výpožičnej lehoty,...).
Ak záujemca zatiaľ nie je registrovaným čitateľom, môže si
stiahnuť prihlášku cez www.starlib.sk, prípadne sa dohodne s pracovníkom knižnice
a zaregistruje sa telefonicky. Vyberie si najbližšiu pobočku k miestu svojho bydliska,
ktorá bude službu realizovať, objedná si donášku kníh (maximálne 5 kníh v jednej
donáške), dohodne s pracovníkom knižnice termín a čas donášky a zabezpečí vstup
do domu (označenie zvončeka, funkčný domový vrátnik). Pracovník knižnice
odovzdá čitateľovi objednané knihy pri vstupe do bytu a zároveň preberie
vypožičané knihy, ktoré chce čitateľ vrátiť.
Záujemcovia o túto službu si ju môžu objednať 6. decembra v čase od 13.00
do 14.00 hod. telefonicky alebo e-mailom na všetkých pracoviskách Staromestskej
knižnice, kde im v prípade potreby zamestnanci poskytnú bližšie informácie. Donášku
kníh bude knižnica realizovať raz za mesiac, vždy prvý utorok v mesiaci v čase od
9.00 do 11.00 hod.
Termín prvej donášky bude 20. decembra 2016, ďalšia donáška bude 3.
januára 2017.
Zuzana Galbavá
vedúca knižnično-informačných služieb Staromestskej knižnice

Bližšie informácie poskytnú všetky pracoviská knižnice a nájdete ich i na webovej
stránke a facebooku Staromestskej knižnice www.starlib.sk
Blumentálska 10/a,

tel: 02/ 5542 2268

sluzbyblum@starlib.sk

pobočka Panenská 1

tel: 02/ 5441 1874

sluzbypan@starlib.sk

pobočka Záhrebská 8

tel: 02/ 5249 1633

sluzbyzah@starlib.sk

pobočka Západný rad 5

tel: 02/ 5477 3732

sluzbyzr@starlib.sk

pobočka Karadžičova 1

tel: 02/ 5292 1104

službykar@starlib.sk
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