
Informacje o Gminnej Bibliotece Publicznej w Ornontowicach

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach

Działalność:

Biblioteka to miejsce dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W bibliotece możesz wypożyczyć do domu różne zbiory. Są tu książki, czasopisma 

i audiobooki. Możesz też poczytać na miejscu lub skorzystać z komputera               

i internetu. Odbywają się tutaj różne spotkania, wystawy, prelekcje, lekcje 

biblioteczne, warsztaty, szkolenia. Biblioteka organizuje różne konkursy i inicjatywy 

czytelnicze. Za opłatą możesz również korzystać z drukarki, ksera i skanera. 

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

Dostępność architektoniczna: 

Biblioteka znajduje się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach, 

przy ulicy Klasztornej 1. Przed wejściem do budynku jest podjazd.
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Zdjęcie przedstawia budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach od strony ulicy 

Klasztornej 1, gdzie znajduje się wejście główne do budynku i biblioteki. 

Po przejściu przez przedsionek, patrząc na wprost: po lewej stronie znajduje się 

winda, a po prawej stronie są schody. Żeby wejść do biblioteki, można zejść 

schodami w dół lub zjechać windą na poziom „-1”. 

Zdjęcie przedstawia miejsce po przejściu przez przedsionek od wejścia głównego budynku.
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Schody w budynku oznaczone są żółto-czarną taśmą.

Do Biblioteki możesz wejść z psem asystującym.

Zdjęcie przedstawia windę i schody na poziomie „-1”, przy wejściu do biblioteki.

Po zejściu lub zjechaniu na dół, należy kierować się w lewo, w kierunku szklanych 

drzwi, otwieranych ręcznie. Jeżeli masz trudności z ich otwarciem, po prawej stronie

znajduje się dzwonek przywołujący pracownika biblioteki. Skorzystaj z niego.

Zdjęcie przedstawia wejście do biblioteki.                                                                                   3



Toaleta przystosowana do osób z niepełnosprawnościami, znajduje się                    

w przyziemiach (poziom „-1”), na wprost od windy lub schodów (środkowe drzwi).

Zdjęcie przedstawia wejście do toalety.

Parking dla pojazdów znajduje się przed budynkiem Gminnego Ośrodka Zdrowia. 

Wyznaczono na nim 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja:

Możesz skontaktować się z naszą biblioteką w następujący sposób:

• napisać pismo i wysłać je na adres: ul. Klasztorna 1, 43-178 Ornontowice

• wysłać e-mail na adres: biborn@interia.pl

• zadzwonić na telefon stacjonarny: 32 336 13 90

• zadzwonić lub napisać sms na telefon komórkowy: 733026297

• przyjść do biblioteki od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-17:00.
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