
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 

Czym jest Biblioteka? 

Biblioteka to miejsce, w którym możesz robić wiele rzeczy: 

 wypożyczać książki, gry planszowe, gazety, filmy i audiobooki czyli książki czytane 

przez lektora nagrane na płytę, 

 wziąć udział w wydarzeniach takich jak teatrzyki, spotkania ze znanymi ludźmi czy 

oglądanie filmów, 

 obejrzeć wystawy zdjęć lub plakatów, 

 skorzystać z komputera i Internetu , 

 wydrukować albo powielić dokumenty , 

 spotkać się z innymi w klubach tematycznych by razem porozmawiać o książkach lub 

pograć w gry, 

 zostać naszym wolontariuszem 

W bibliotece pracują bibliotekarki i bibliotekarze, którzy zawsze pomogą jeśli będziesz mieć 

jakieś problemy lub wątpliwości. 

Jak zapisać się do biblioteki? 

Aby korzystać z biblioteki musisz posiadać Kartę Biblioteczną. Dostaniesz ją od nas po 

uzupełnieniu specjalnego formularza. Formularze dostępne są w każdej naszej bibliotece we 

Włochach. Adresy bibliotek znajdziesz na końcu. Pamiętaj, by zabrać ze sobą swój dowód 

osobisty jeśli masz 18 lat lub więcej. Jeśli masz mniej niż 18 lat musisz przyjść z osobą 

dorosłą, która wypełni formularz razem z tobą. 

Po otrzymaniu od bibliotekarza formularza, wpisz w nim: 



 imię oraz nazwisko, 

 adres, gdzie mieszkasz, 

 numer telefonu, 

 adres mejlowy, 

 swój unikatowy numer PESEL 

Po zwróceniu formularza bibliotekarzowi i odebraniu Karty Bibliotecznej możesz wypożyczyć 

swoją pierwszą książkę lub film. Karta jest jedna do wszystkich naszych włochowskich 

bibliotek. 

Na jak długo można wypożyczyć rzeczy z biblioteki? 

Wszystko wypożyczamy na maksymalnie 30 dni. Jeśli przeczytasz książkę wcześniej albo 

obejrzysz już film, możesz zwrócić je wcześniej i wypożyczyć coś innego. Jeśli chcesz cieszyć 

się z wypożyczeń dłużej - zadzwoń do swojej biblioteki i poproś o przedłużenie czasu zwrotu.  

Pamiętaj, że jeśli nie oddasz rzeczy w terminie, naliczymy Ci niewielką karę pieniężną za 

każdy dzień przetrzymania. Będzie trzeba ją zapłacić przy następnej twojej wizycie w 

bibliotece i przy zwrocie wypożyczeń. 

Co, jeśli uszkodzisz lub zgubisz rzeczy z biblioteki?  

To nic strasznego jeśli zgubisz lub uszkodzisz coś z biblioteki. Najlepiej zadzwoń lub idź do 

biblioteki, w której wypożyczyłeś na przykład książkę i powiedź co się stało. 

Bibliotekarz poprosi o odkupienie tego co wypożyczyłeś. 



Czy można zamawiać książki przez Internet? 

Tak, wszystkie nasze materiały można zamawiać w katalogu internetowym. Sprawdzisz tam 

też czy mamy książkę lub grę, która Cię interesuje. Aktywny link do katalogu on-line.  Do 

logowania używa się numeru zaczynającego się od WL na przykład WL00000. Jest on 

napisany pod kodem kreskowym z karty bibliotecznej. Możesz też użyć swojego numeru 

PESEL. Potrzebny jest też specjalny kod PIN który można uzyskać w dowolnej włochowskiej 

bibliotece. 

Adresy włochowskich bibliotek 

1. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22 (ul. ks. J. Chrościckiego 2) 

telefon: +48 (22) 863-89-61, (22) 863-89-62 

2. Wypożyczalnia nr 30 (ul. ks. J. Chrościckiego 2) 

telefon: +48 (22) 863-89-61, (22) 863-89-62 

3. Czytelna i Wypożyczalnia Naukowa nr VI (ul. ks. J. Chrościckiego 2) 

telefon: +48 (22) 863-89-61, (22) 863-89-62 

4. Wypożyczalnia nr 17 (al. Jerozolimskie 200) 

telefon: +48 (22) 667-00-00  

5. Wypożyczalnia nr 28 (ul. 1 Sierpnia 36a) 

telefon: +48 (22) 846-17-16, 609-15-27, 

6. Wypożyczalnia nr 71 (ul. Astronautów 1) 

telefon: +48 (22) 846-03-51 

 

https://aleph.koszykowa.pl/F?func=file&file_name=find-b&local_base=wlochy


Aktywne linki do naszych serwisów internetowych: 

strona www: bpwlochy.waw.pl 

profil Facebook: Biblioteka Włochy 

deklaracja dostępności Biblioteki: Deklaracja 

https://bpwlochy.waw.pl/
https://www.facebook.com/bibliotekawlochy/
https://bpwlochy.waw.pl/index.php/deklaracja-dostepnosci
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