
Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne, 
a karta biblioteczna zapewnia dostęp 
do szeregu ofert i usług. Krajowa karta 
biblioteczna jest darmowa i można z 
niej korzystać w większości bibliotek 
w Norwegii. Aby uzyskać kartę biblio-
teczną, potrzebujesz tylko ważnej 
legitymacji. Niektóre biblioteki wyma-
gają podpisu opiekuna, jeżeli jesteś w 
wieku poniżej 15 lat. Przy wystawianiu 
karty bibliotecznej biblioteka rejestruje 
pewne informacje o Tobie. Więcej na ten 
temat przeczytasz na stronie nb.bib.no. 

Karta biblioteczna daje Ci możli-
wość wypożyczenia do domu książek, 
muzyki, filmów oraz gier. Możesz wypo-

Karta biblioteczna 
otwiera cały świat

życzać ze wszystkich bibliotek w Viken, 
a zwracać do dowolnej z nich. Normalny 
okres wypożyczenia to cztery tygodnie, 
ale często istnieje możliwość jego prze-
dłużenia. Przedłużenie można załatwić 
samodzielnie za pośrednictwem Inter-
netu lub bezpośrednio w bibliotece. 

Karta biblioteczna otwiera także drzwi 
do usług cyfrowych oferowanych przez 
bibliotekę. W ten sposób można wyszu-
kiwać, rezerwować książki, wypożyczać 
e-booki lub audiobooki, czytać gazety 
lub magazyny w wersji cyfrowej albo 
korzystać z programów do nauki online. 

Witamy w bibliotece!

Karta biblioteczna jest osobista. Nikomu jej nie pożyczaj! Odpowiadasz za wszystko, co 
zostanie wypożyczone na tę kartę. Jeżeli przedmiot wypożyczony na Twoje nazwisko 
zaginie lub zostanie zniszczony, musisz go odtworzyć. W razie zgubienia karty skontaktuj 
się ze swoją biblioteką.

TWOJA BIBLIOTEKA

Informacje na temat krajowej karty bibliotecznej, zob. nb.bib.no
Informacje na temat bibliotek w Viken, zob. vikenfylkesbibliotek.no
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na literaturę, wiedza  
i przeżycia



Zdjęcie: Jarle Nyttingnes

Przeżycia i miejsca 
spotkań

W bibliotece masz dostęp do książek, 
audiobooków, muzyki, filmów, 
gazet, czasopism, komiksów oraz 
gier. Bibliotekarze są specjalistami 
w znajdowaniu informacji w Inter-
necie lub w książkach. Możesz także 
wypożyczyć komputer oraz uzyskać 
pomoc w korzystaniu z usług 
publicznych przez Internet. Jesteś 
studentem? W wielu bibliotekach są 
czytelnie lub pokoje spotkań, które 
możesz wykorzystać do nauki.

Biblioteki organizują różne 
imprezy, takie jak rozmowy o 
książkach, wykłady, godzina bajek, 
przedstawienia, spotkania autorskie 
z pisarzami, debaty, koncerty, 
szkolenia z obsługi komputera oraz 
kafejki językowe. Większość imprez 
jest dostępna dla wszystkich. Śledź 
kalendarz wydarzeń na stronie 
internetowej swojej biblioteki.

Biblioteka to jedno z niewielu miejsc 
w społeczności lokalnej, gdzie 
możesz przebywać bez specjalnego 
powodu. Jest to miejsce, w którym 
możesz spotkać się z innymi osobami 
lub spędzić czas w samotności.

Poznaj 
bibliotekę!

Literatura i sztuka

Biblioteka oferuje coś dla 
każdego – wybierz to, co Ci 
odpowiada.

Biblioteka oferuje szereg 
usług cyfrowych, do których 
można uzyskać dostęp przez 
komputer lub telefon. Wiele 
z tych usług to specjalne 
aplikacje, które można 
pobrać z App Store lub 
Google Play. Aby uzyskać 
dostęp do usług cyfrowych 
oferowanych przez 
bibliotekę, potrzebna jest 
karta biblioteczna.

Libby: E-booki oraz audiobooki w języku angielskim
Lån frå eit variert utval av ny engelsk litteratur.

pressreader.com

Pressreader: Materiały do czytania z całego świata
Czytaj ponad 7000 gazet i magazynów z ponad 100 krajów.

Bookbites: E-booki oraz audiobooki w języku norweskim
Wypożyczaj norweskie e-booki i audiobooki, czytaj tam,  
gdzie chcesz.

verdensbiblioteket.no

Verdensbiblioteket: E-booki oraz audiobooki w innych językach
E-booki oraz audiobooki w językach: albańskim, arabskim, 
bośniackim, chorwackim, serbskim, kurdyjskim, perskim, polskim, 
somalijskim, tajskim, tigrinia oraz tureckim. Dojdą jeszcze inne języki.

filmbib.no

Filmbib: Filmy dokumentalne i krótkometrażowe
Oglądaj 400 filmów krótkometrażowych i dokumentalnych w 
dowolnym miejscu i czasie.
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