
Załącznik do zarządzenia nr 35/ 2013  

z dn. 11.10.2013 r. Dyrektora WBP  

im. W. Gombrowicza w Kielcach 

 

GODZINY OBSŁUGI CZYTELNIKÓW/ INTERESANTÓW  

w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. W. Gombrowicza W Kielcach 

 

 

   1. Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów 

           1/. Wieloosobowe stanowisko ds. gromadzenia zbiorów 

  od poniedziałku do piątku: 

  od godz. 730 do godz. 1530     

          2/. Oddział Ewidencji i Magazynowania Książek 

od poniedziałku do piątku: 

  od godz. 730 do godz. 1530     

               - Magazyn książek 

w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 

od godz. 900 do godz. 1900  

           w środę i sobotę: 

        od godz. 900  do godz. 1500 

          3/. Oddział Opracowania Zbiorów  

               - Stanowiska ds. klasyfikacji i opracowania zbiorów 

od poniedziałku do piątku: 

od godz. 730 do godz. 1530     

 



 

   2.  Dział Udostępniania Zbiorów   

       1/ Oddziały: 

          a/ Wypożyczalnia Ogólna i „Książki mówionej”, 

          b/ Czytelnia Ogólna z magazynami,   

          c/ Mediateka, 

       2/  Punkt rejestracji czytelników i informacji o ofercie WBP 

w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 

         od godz. 900 do godz. 1900  

           w środę i sobotę: 

        od godz. 900  do godz. 1500 

 

   3. Dział Zbiorów Zabytkowych i Regionalnych   

      1/ Czytelnia Zbiorów Zabytkowych 

        od poniedziałku do piątku: 

        od godz. 900 do godz. 1500     

 

      2/ Czytelnia Zbiorów Regionalnych  

w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 

od godz. 900 do godz. 1900  

            w środę i sobotę: 

        od godz. 900  do godz. 1500 

 

 



 

      3/ Magazyny zbiorów zabytkowych oraz regionalnych 

            od poniedziałku do piątku: 

      od godz. 730 do godz. 1530     

 

   4. Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej  

      1/ Pracownia Bibliografii Regionalnej 

      2/ Informatorium 

      3/ Ośrodek Informacji Europejskiej 

w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 

 od godz. 900 do godz. 1900  

            w środę i sobotę: 

        od godz. 900  do godz. 1500 

 

 5. Dział Digitalizacji i Zbiorów Cyfrowych  

  od poniedziałku do piątku: 

od godz. 730 do godz. 1530     

 

 6. Dział Metodyki, Szkoleń i Analiz 

        od poniedziałku do piątku: 

        od godz. 730 do godz. 1530     

 

 7. Dział Administracyjno-Gospodarczy 

od poniedziałku do piątku: 

od godz. 730 do godz. 1530     



 

 8. Dział Obsługi Technicznej 

od poniedziałku do piątku: 

od godz. 730 do godz. 1530     

 

 9. Dział Księgowości  

od poniedziałku do piątku: 

  od godz. 730 do godz. 1530     

 

10. Główny bibliotekarz 

        od poniedziałku do piątku: 

        od godz. 730 do godz. 1530     

 

11. Specjaliści ds. systemu informatycznego 

w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 

od godz. 730 do godz. 1900  

       w środę i sobotę: 

       od godz. 730  do godz. 1530 

 


