Czytelnia Główna

Czytelnia udostępnia książki i czasopisma przechowywane w
magazynach biblioteki oraz księgozbiór podręczny (13 000
woluminów) w wolnym dostępie, obejmujący wybór piśmiennictwa z
różnych dziedzin wiedzy. Jest on uporządkowany zgodnie z
klasyfikacją systematyczną Biblioteki Śląskiej. W czytelni
znajdują się również wydzielone księgozbiory:

Centrum Dokumentacji Europejskiej,
Kazimierza Smogorzewskiego (1896–1992), dziennikarza
i publicysty – obejmuje książki i czasopisma z zakresu
historii, polityki, ekonomii, socjologii i prawa,
Biblioteki Societá Dante Alighieri – Komitet
w Katowicach – znajdują się w nim książki i czasopisma
w języku włoskim o tematyce dotyczącej kultury, sztuki,
literatury i nauki,
zbiór esperanto, którego trzon stanowi dar Polskiego
Związku Esperantystów – zbiór zawiera dokumenty w języku
polskim i esperanto,
kolekcje poświęcone Konstantemu Wolnemu (1877–1940),

pierwszemu marszałkowi Sejmu Śląskiego, bł. ks. dr.
Emilowi Szramkowi (1887–1942), wybitnemu śląskiemu
duszpasterzowi oraz Kazimierzowi Gołbie (1904–1952),
pisarzowi i publicyście.

Na rozlokowanych w czytelni stanowiskach komputerowych można
korzystać
z
Internetu,
cyfrowej
wypożyczalni
międzybibliotecznej Academica, Systemu Informacji Prawnej
Legalis oraz baz danych dostępnych w sieci biblioteki. Do
dyspozycji czytelników pozostaje także pięć gabinetów pracy
indywidualnej.

Symbol lokalizacji w katalogu elektronicznym Integro: CG

Samoobsługowo w czytelni można korzystać z kserokopiarki,
która umożliwia wykonanie odbitek czarno-białych A4 oraz
skanów czarno-białych i kolorowych z zapisem na pendrivie.
Cennik opłat i usług świadczonych w Bibliotece Śląskiej

Czytelnia Główna
plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
tel.: +48 32 208 37 60
e-mail: czytelnie@bs.katowice.pl

Umów wizytę w czytelni

Imię i nazwisko *

Nr karty bibliotecznej *
Adres e-mail *
Nr telefonu *
Wybierz czytelnię *
Czytelnia Główna ▼

* Pola obowiązkowe
Polityka prywatności
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Bibliotekę Śląską w Katowicach (plac Rady Europy 1, 40-021
Katowice) w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji obsługi
niniejszego zgłoszenia. Zapoznałam/em się z Klauzulą
informacyjną zgodną z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO).
Regulamin usług
Zapoznałem się z Regulaminem płatnych usług informacyjnych.
Wyślij

