
Serdecznie witamy w Bibliotece Miejskiej w Duisburgu!

O nas
Biblioteka Miejska w Duisburgu jest instytucją miejską dla wszystkich i oferuje bezpłatny dostęp do mediów, 
informacji i edukacji.

Nasze bibliotheki
Biblioteka centralna (Zentralbibliothek), Steinsche Gasse 26, 47051 Duisburg; 13 filii; 1 biblioteka na kółkach 
(autobus z książkami) adresy, godziny otwarcia i rozkład jazdy autobusu z książkami znajdziecie Państwo na
naszej stronie internetowej.

Nasz serwis
Oferujemy Państwu

 do wypożyczania: około 600.000 mediów (książki, czasopisma, nuty, gry, muzyka, filmy, media
cyfrowe i wiele innych) dla wszystkich grup wiekowych

 do korzystania na miejscu: stanowiska pracy z dostępem do Internetu, WiFi, miejsca do czytania,
gazety, sala do ćwiczeń muzycznych, makerspace, miejsce do gier, ksero

 dla przyjemności: imprezy dla dzieci i dorosłych, np. zwiedzanie z przewodnikiem, imprezy z
czytaniem na głos, odczyty.

Pobyt w naszych bibliotekach i korzystanie z naszych zbiorów na miejscu są bezpłatne. Do korzystania z 
niektórych usług (np. korzystanie z naszych komputerów, wykonywanie kopii, rezerwacja sali do ćwiczeń 
muzycznych) oraz do wypożyczania mediów potrzebna jest karta biblioteczna.  

Karta biblioteczna
Możecie się Państwo zarejestrować u nas na miejscu lub online. Do rejestracji wymagane są następujące 
dokumenty:

 dowód osobisty lub
 paszport z zaświadczeniem o zameldowaniu (Meldebescheinigung) wydany przez Urząd

meldunkowy mieszkańców lub
 (wyjątkowo) zezwolenie na swobodne przemieszczanie się lub zezwolenie na pobyt (ważny co

najmniej 3 miesiące).
Karta biblioteczna nie może być przekazywana do użytku innym osobom. 

Koszty karty bibliotecznej
 na 12 mieięcy 20,00 €, dla odbiorców niektórych świadczeń socjalnych 10,00 €
 na 6 miesięcy 12,00 €
 na 3 miesiące 7,00 €
 na 1 miesiąc 5,00 €
 dla dzieci/mlodzieży do ukończenia 18-ego roku życia 0,00 €
 dla uczniów i uczennic szkół ogólnokształcących w Duisburgu do ukończenia 25-ego roku życia

0,00 €
 dla uczniów szkół zawodowych (z miejscem zamieszkania w Duisburgu; dla firm z siedzibą w

Duisburgu) 0,00 €
Prosimy o natychmiastowe poinformowanie nas w przypadku utraty karty bibliotecznej! Koszt karty 
zastępczej wynosi 4,00 euro. 

Termin wypożyczenia
 z reguły 28 dni
 14 dni (np. książki audio, CD, gry na konsolę)
 7 dni (np. filmy)

Prosimy o zwrócenie uwagi na informacje dotyczące danego terminu wypożyczenia na kartce z terminami. Z 
przyjemnością przypomnimy Państwu o tym terminie wysyłając e-maila, jeśli Państwo sobie tego życzą. 
Prosimy o kontakt z nami lub dokonanie adnotacji na Państwa koncie.   

Informationen in Polnisch



Koszty dodatkowe: 

 Przekroczenie terminu wypożyczenia 0,45 € za dzień i medium
 Wysłanie zawiadomienia pocztą 1,00 €
 Wypożyczenie niektórych mediów, np. gra na konsolę od 1,00 €
 Fotokopie od 0,10 €
 Zamówiemie medium z innej biblioteko 3,00 €

W przypadku utraty lub uszkodzenia mediów, będą Państwo musieli pokryć koszty ich wymiany i zapoznania
się z nimi. 

Wszystkie ważne informacje dotyczące biblioteki miejskiej znajdziecie Państwo na stronie 
www.stadtbibliothek-duisburg.de. Tutaj można również sprawdzić konto użytkownika i przejrzeć nasz katalog
mediów. 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym personelem. 
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