Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie
Plac Kościuszki 7
32-200 Miechów
tel. 41 383 10 86, 41 383 43 15
e-mail: biblioteka@miechow.com
www.biblioteka.miechow.pl
Wypożyczalnia dla dorosłych:
- posiada bogaty księgozbiór, na który składa się kolekcja dzieł beletrystycznych - literatury polskiej i tłumaczonej,
księgozbiór naukowy, książki anglojęzyczne
- posiada katalogi kartkowe: alfabetyczny autorski, dziedzinowy (według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej) i kartotekę
przedmiotową
- wypożycza do domu książki i czasopisma - na zasadach określonych w regulaminie
Oddział dla dzieci:
- posiada książki z literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży, wśród nich nowości wydawnicze z literatury
polskiej i tłumaczonej, książki typu informacyjnego, poradnikowego
- posiada kasety magnetofonowe z kursem języka angielskiego
- oferuje kilka tytułów czasopism, min. Komputer Świat, Cogito, Victor, Filipinka, Miś
- udostępnia do domu swoim czytelnikom książki i czasopisma
- posiada katalog kartkowy: alfabetyczny autorski i tytułowy oraz katalog dziedzinowy, a także kartotekę przedmiotową:
pojęć geograficznych i wydarzeń historycznych
Czytelnia:
- posiada bogaty księgozbiór podręczny – duży wybór słowników, encyklopedii, leksykonów, informatorów, roczniki
statystyczne
- posiada – aktualizowany na bieżąco księgozbiór naukowy i popularnonaukowy z wszystkich dziedzin wiedzy
- posiada kolekcję wybitnych dzieł literatury pięknej – polskiej i tłumaczonej oraz księgozbiór regionalny
oferuje prasę – dzienniki i czasopisma, w tym prasę regionalną i lokalną, prasę społeczno – polityczną, czasopisma
kulturalne,fachowe bibliotekarskie i kobiece
- udostępnia nieodpłatnie bazę prawną „Ustawodawca”, umożliwiając dostęp do najnowszych polskich aktów prawnych
- udostępnia bazę „Przewodnik Bibliograficzny” za lata 1976 – 2003 na CD
- posiada archiwalne numery Dziennika Ustaw i Monitora Polski
- gromadzi dokumenty życia społecznego
- udostępnia uchwały Rady Miejskiej Miechowa i Rady Powiatu Miechowskiego oraz materiały informacyjne dotyczące Unii
Europejskiej
- umożliwia korzystanie z komputerów i Internetu/na zasadach określonych w Regulaminie
- prowadzi kartoteki kartkowe: informacji lokalnej, regionalną, przedmiotową i fachową, kartoteki wycinków prasowych
oraz wypożyczenia międzybiblioteczne
Godziny otwarcia:
Wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia:
Poniedziałek – nieczynne
Wtorek: 10.00-18.00
Środa: 10.00-18.00
Czwartek: 10.00-18.00
Piątek: 10.00–18.00
Sobota: 9.00-14.00
Niedziela: nieczynne
Oddziały dla Dzieci:
Poniedziałek: 11.00-17.00
Wtorek: 9.00-16.00
Środa: 11.00-17.00
Czwartek: nieczynne
Piątek: 11.00-17.00
Sobota: 9.00-14.00
Filia osiedlowa os. XXX-lecia:
Poniedziałek: 11.00-17.00
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Wtorek: 10.00-17.00
Środa: 10.00-17.00
Czwartek: nieczynne
Piątek: nieczynne
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne
Filia w Bukowskiej Woli:
Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 15.00-18.00
Środa: 11.30-15.30
Czwartek: 11.30-15.30
Piątek: nieczynne
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne
Fila w Zagorzycach:
Poniedziałek: 13.00-16.00
Wtorek: nieczynne
Środa: nieczynne
Czwartek: 13.00-16.00
Piątek: nieczynne
Sobota: 16.00-18.00
Niedziela: 16.00-18.00
Tekst pochodzi ze strony: http://miechow.eu/kultura-rozrywka/powiatowa-i-miejska-biblioteka-publiczna/
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