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Co to jest 
biblioteka?

W jaki sposób 
można skorzystać z 

wypożyczalni?   

Biblioteka to bezpłatna oferta dla każdego 
mieszkańca Norwegii. W bibliotece możesz:

  wypożyczyć książki, audiobooki, filmy,  
płyty z muzyką i gry

  czytać gazety i korzystać z Internetu
  uzyskać dostęp do informacji publicznych
 poznać inne dzieci, młodzież i dorosłych   

Najważniejszym zadaniem biblioteki jest 
umożliwienie wszystkim mieszkańcom Norwegii 
bezpłatnego dostępu do wiedzy i kultury.  
W bibliotece odbywają się również wystawy,  
mają miejsce odczyty i inne działania.   

Wszystkie osoby mieszkające w Norwegii mogą 
założyć kartę w bibliotece okazując dowód 
tożsamości. Założenie karty bibliotecznej jest 
bezpłatne, a wypożyczenie czegokolwiek  
z biblioteki również nic nie kosztuje.

W celu założenia karty, dzieci muszą okazać 
podpis rodzica lub opiekuna. 
 
Zabieraj zawsze ze sobą swoją kartę biblioteczną, 
jeśli chcesz coś wypożyczyć. 

Jeśli nie zwrócisz w terminie wypożyczonych 
rzeczy, będziesz musiał wnieść opłatę.

Jeśli zgubisz lub zniszczysz wypożyczone 
przedmioty, będziesz musiał je odkupić lub  
za nie zapłacić. 



W twoim  
języku  

Większość bibliotek dysponuje szeroką ofertą 
książek i filmów w języku norweskim i angielskim. 
Wiele bibliotek wypożycza również płyty  
z muzyką i gry.

Jeśli w bibliotece nie ma tego, czego poszukujesz 
w swoim języku, zapytaj personel czy można 
zamówić tę rzecz z Biblioteki wielojęzykowej (Det 
flerspråklige bibliotek, DFB). Zamawianie z DFB 
jest bezpłatne. 

Na stronie internetowej dfb.nb.no możesz 
zobaczyć które książki są dostępne w DFB. Jeśli 
posiadasz krajową kartę biblioteczną, to możliwe 
jest w niektórych wypadkach zamówić sobie 
samemu wprost ze  na strony internetowej. 
Zapytaj twoją bibliotekę czy ciebie to dotyczy.

DFB ma książki m.in. w następujących językach: 
albański, amharski, arabski, badini, bośniacki, 
bułgarski, birmański, dari, angielski, estoński, 
francuski, hausa, hindi, islandzki, joruba, chiński, 
chorwacki, kurmandżi, łotewski, litewski, 
niderlandzki, oromo, pendżabski, paszto, perski, 
polski, portugalski, rumuński, rosyjski, serbski, 
szona, somalijski, sorani, hiszpański, suahili, 
tagalog, tamilski, tajski, tigrinia, czeski, czeczeński, 
turecki, twi, ukraiński, węgierski, urdu, wietnamski

Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu tego, 
czego szukasz, poproś w bibliotece o pomoc.
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