Korzystanie z Biblioteki Gdynia
Biblioteka to miejsce, w którym możesz bezpłatnie wypożyczać
książki. Możesz wypożyczyć także gry planszowe lub płyty
z muzyką.

Co to jest filia biblioteka?
Filia to jeden z budynków biblioteki, gdzie można wypożyczyć
książki. Na mapie filii na stronie www.bibliotekagdynia.pl
możesz sprawdzić, które filie są najbliżej twojego domu.
W Gdyni znajduje się 20 filii bibliotek.

Kim jest bibliotekarz?
Bibliotekarz to pracownik biblioteki. Pomoże znaleźć Ci książki,
doradzi oraz doda wybrane książki na Twoje konto.

Jak zapisać się do biblioteki?
Zanim wypożyczysz książki, musisz zapisać się do biblioteki.
Żeby zapisać się do biblioteki, musisz iść do dowolnej filii.
Weź ze sobą dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem
i numerem PESEL.
Na miejscu wypełnisz Kartę zapisu. Bibliotekarz opowie Ci
o zasadach wypożyczania książek.
Na miejscu otrzymasz Metropolitarną Kartę do Kultury. Karta do
Kultury kosztuje 1 zł. Możesz użyć także Karty Mieszkańca
Gdyni, jeśli już ją masz.

Jeśli nie masz jeszcze 18 lat, przyjdź z opiekunem,
mamą lub tatą.
Jeśli nie masz polskiego obywatelstwa, do zapisu weź ze sobą
kartę pobytu lub paszport.

Jak wypożyczać książki?
Idź do wybranej filii. Wybierz książki.
Bibliotekarz doda je na twoje konto. Teraz masz 30 dni
na przeczytanie.

Jak wypożyczyć książkę w czasie pandemii?
W czasie pandemii po wejściu do biblioteki należy odkazić
ręce. Nos i usta muszą być zasłonięte maską.
Bibliotekarz pomoże Ci wybrać książki. Możesz też
zamówić je przez katalog na stronie www.bibliotekagdynia.pl
lub telefonicznie. Książkę odbierzesz w bibliotece
następnego dnia.

Jak zalogować się do katalogu on-line?
Kliknij zakładkę „katalog on-line” na www.bibliotekagdynia.pl.
Wpisz hasło i login. O hasło i login zapytaj bibliotekarza w filii,
kiedy w niej będziesz.

Jak długo można trzymać książkę?
Książkę wypożyczasz na 30 dni. Możesz przedłużyć ten czas, jeśli
nikt inny nie będzie chciał wypożyczyć książki.

Żeby przedłużyć książkę zadzwoń do filii, w której ją
wypożyczyłeś. Możesz też wysłać e-maila na adres filii lub
przedłużyć książkę samodzielnie. Zaloguj się do katalogu on-line
na stronie: www.bibliotekagdynia.pl.

Ile książek można wypożyczyć?
Możesz wypożyczyć 6 książek w jednej filii. We wszystkich
filiach możesz mieć 12 książek.

Co, jeśli książka się zgubi lub zniszczy?
Zadzwoń lub idź do filii, w której wypożyczyłeś książkę.
Bibliotekarz poprosi o odkupienie książki.

Kiedy biblioteki są otwarte?
Oto godziny otwarcia bibliotek:
Poniedziałek: 12:00 – 19:00
Wtorek: 12:00 – 19:00
Środa: 12:00 – 16:00
Czwartek: 12:00 – 19:00
Piątek: 9:00 – 16:00
Biblioteka Śródmieście, Wypożyczalnia Centralna, Biblioteka
Karwiny, Biblioteka Obłuże, Biblioteka Witomino i Biblioteka
Wiedzy są otwarte są otwarte w soboty od 9:00 do 15:00
W niedzielę biblioteki są zamknięte.

