
Biblioteka w Gdańsku (pełna nazwa to Wojewódzka i 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada 
Korzeniowskiego w Gdańsku) to miejsce, w którym 
możesz bezpłatnie wypożyczyć książki, audiobooki, 
e-booki, �lmy, gry, komiksy, czasopisma.

Jak skorzystać z Biblioteki w Gdańsku?

Co to jest �lia biblioteki?  

Biblioteka w Gdańsku ma 30 �lii. Filia to miejsce na 
terenie Gdańska, w którym możesz bezpłatnie 
wypożyczyć książki, audiobooki, e-booki, �lmy, gry, 
komiksy, czasopisma. Lista wszystkich �lii jest na 
stronie https://www.wbpg.org.pl/�lieLista. Przed 
wizytą zapoznaj się z godzinami pracy danej �lii.

Kim jest bibliotekarz?

Bibliotekarz to osoba, która posłuży Ci pomocą przy 
założeniu konta, wyborze i wypożyczeniu książki w 
bibliotece.

Jak się zapisać do biblioteki?

Przyjdz do biblioteki. Wez ze sobą dowód osobisty lub 
inny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL. 
Bibliotekarz wyda Ci Metropolitalną Kartę do Kultury. 
Cena Karty to 1 zł. Z Metropolitalną Kartą do Kultury 
możesz korzystać z rabatów w innych instytucjach 
kultury. Sprawdz listę instytucji kultury: link. Możesz 
także posłużyć się Kartą Mieszkańca.
Jeśli nie masz jeszcze 18 lat, przyjdz z rodzicem lub 
opiekunem. Jeśli nie masz polskiego obywatelstwa, 
wez ze sobą kartę pobytu lub paszport.



Jak mogę wypożyczać książki?

Przyjdz do biblioteki. Zapytaj bibliotekarza o 
interesującą ksiązkę lub wyszukaj książkę w katalogu 
online: https://katalog.wbpg.org.pl/ . Bibliotekarz 
doda wybrane książki na Twoje konto. Masz 30 dni na 
przeczytanie książek. W jednej �lii możesz 
wypożyczyć 5 książek. W różnych �liach biblioteki 
możesz wypożyczyć 10 książek. Filmy, płyty CD, gry 
edukacyjne możesz wypożyczyć na 7 dni.

Jak mogę przedłużyć książki?

Jeśli potrzebujesz przedłużyć książki, zadzwoń do �lii, 
w której je wypożyczyłeś. Możesz też napisać email 
do �lii lub przedłużyć książki samodzielnie przez 
swoje konto w katalogu online.

Jak mogę wypożyczać książki w okresie pandemii?

Załóż maskę wchodząc do budynku biblioteki. Nos i 
usta muszą być zasłonięte. Zdezynfekuj ręce. 
Wypożyczenie książek odbywa się przy stanowisku 
wypożyczenie, zwrot przy stanowisku zwrot. Książki 
możesz też zamówić w katalogu online: 
https://katalog.wbpg.org.pl/ . Książkę odbierzesz w 
bibliotece następnego dnia.

Jak zalogować się do katalogu online?

Wejdz na stronę https://www.wbpg.org.pl/, kliknij na 
“katalog online” - https://katalog.wbpg.org.pl/. Wpisz 
swój login i hasło. Twoje hasło zna bibliotekarz.



Jak długo mogę trzymać książki?

Książki możesz wypożyczyć na 30 dni. Filmy, płyty CD, 
gry edukacyjne możesz wypożyczyć na 7 dni. Jeśli 
potrzebujesz przedłużyć książki, zadzwoń lub napisz 
email do �lii. Książki możesz przedłużyć samodzielnie, 
logując się na swoje konto w katalogu online.

Ile książek można wypożyczyć?

W jednej �lii biblioteki możesz wypożyczyć 5 książek. 
We wszystkich �liach możesz wypożyczyć 10 książek.

Co jeśli zgubi się książka?

Zadzwoń do �lii i powiedz o zgubionej książce. 
Bibliotekarz powie Ci jak możesz odkupić książkę.

Kiedy biblioteka jest otwarta?

Godziny otwarcia bibliotek:

Poniedziałek: 9:00 – 17:00
Wtorek: 9:00 – 17:00
Środa: 9:00 – 15:00
Czwartek: 9:30 – 17:00
Piątek: 9:30 – 17:00

Przed wizytą w swojej �lii sprawdz dokładne godziny 
pracy �lii.
W sobotę i niedzielę biblioteki są nieczynne.


