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Gdzie znajduje się biblioteka? 
Biblioteka znajduje się w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 34. 

Czym zajmuje się biblioteka? 
Biblioteka zajmuje się wypożyczaniem książek, gazet oraz płyt z nagranymi 

książkami.  

W bibliotece możesz spotkać się z pisarzami, dziennikarzami oraz osobami 

znanymi z telewizji. Możesz wziąć udział w warsztatach i zajęciach edukacyjnych. 

Skorzystać z komputera i Internetu, czytać książki i czasopisma na miejscu. 

Słownik wyrazów trudnych: 

• Wypożyczać, czyli udostępniać coś, na jakich czas. 

• Edukacyjne, czyli zajęcia o charakterze uczącym. 

Kto pomaga w zapisaniu się do biblioteki 
W zapisaniu się do biblioteki pomoże Ci pracownik biblioteki. 

Jak zapisać się do biblioteki? 
Aby zapisać się do biblioteki, musisz przyjść z dowodem osobistym. Wtedy 

pracownik biblioteki założy Ci konto, dzięki któremu będziesz mógł pożyczać 

książki do domu. Jeśli jesteś dzieckiem, musisz przyjść z rodzicem lub opiekunem 

prawnym.  

Jaki dokument otrzymasz przy zapisaniu się do biblioteki? 
Przy zapisaniu do biblioteki, pracownik biblioteki wyda Ci kartę, która nazywa się 

Metropolitalna Karta do Kultury. 
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Ile kosztuje karta do biblioteki? 
Karta do biblioteki kosztuje 1 zł. Jeśli ją zgubisz, to za następną kartę będziesz 

musiał zapłacić 5 zł.  

Ile książek możesz wypożyczyć i na jak długo? 
Możesz wypożyczyć 4 książki na czas 1 miesiąca 

Jak mogę przedłużyć książki? 
Termin oddania książek możesz przedłużyć w następujący sposób: 

• Telefonicznie: 58 682 34 79 

• Przez internetową stronę biblioteki, gdzie logujesz się na swoje konto. 

Co się stanie, kiedy nie oddasz na czas książek? 
Jeśli nie oddasz na czas książek i nie zadzwonisz do biblioteki z prośbą o 

przedłużenie terminu oddania, zapłacisz 0,50 groszy za każdą książkę za każdy 

dzień. 

Co zrobić, gdy zgubię książkę? 
Jeśli zgubisz książkę zapytaj się pracownika biblioteki, co masz zrobić.  

Gdzie mogę się dowiedzieć, jakie książki są w bibliotece? 
O tym, jakie książki są w bibliotece możesz dowiedzieć się od pracownika 

biblioteki. Możesz też sprawdzić sam, na stronie biblioteki w katalogu książek. 

Jak zalogować się do katalogu online? 
Wejdź na stronę www.biblioteka-pruszcz.pl: 

• w menu strony wybierz katalog książek 

• następnie w tym samym menu katalog on-line 

• po pojawieniu się strony katalogu kliknij na: Moje konto 

• wpisz swój login i hasło, które podał Ci pracownik biblioteki. 


