Polski
Informacje dotyczące Biblioteki
Brytyjskiej
Czym się zajmujemy?
Biblioteka Brytyjska jest biblioteką narodową Wielkiej Brytanii. Gromadzimy zbiory
od 250 lat i otrzymujemy egzemplarz każdej publikacji ukazującej się na terenie
Wielkiej Brytanii i Irlandii – można zatem powiedzieć, że opiekujemy się dużą
częścią pamięci narodowej. Ponadto kupujemy ważne publikacje ukazujące się na
świecie. Nasze zbiory obejmują pozycje wydawane w większości znanych języków.
Naprawdę warto odwiedzić Bibliotekę Brytyjską. Nasza wspaniała siedziba główna
przy St Pancras, otwarta siedem dni w tygodniu, jest bogatym i ekscytującym
miejscem. Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszego sklepu, restauracji i
kawiarni. Ponadto codziennie można tu obejrzeć bezpłatnie wystawy, program imprez
na żywo i galerię prezentującą ważne pozycje naszych zbiorów. Więcej informacji na
temat „Wystaw i wydarzeń” podano w naszej ulotce i na stronie www.bl.uk
Opiekujemy się takimi skarbami jak Magna Carta, zapisem z procesu Nelsona
Mandeli, notatkami Leonarda da Vinci i rękopisami Beatlesów. Ludzie z całego
świata przyjeżdżają do nas w celu obejrzenia dokumentów historycznych i arcydzieł
literatury prezentowanych na naszych wystawach oraz w celu studiowania wielkich
zbiorów naukowych dostępnych w naszych czytelniach.

Kto może korzystać ze zbiorów bibliotecznych?
Zapraszamy wszystkich do odwiedzania biblioteki oraz uczestniczenia w naszych
wystawach i wydarzeniach kulturalnych. Niemniej jednak w celu korzystania z
naszych zbiorów w czytelniach konieczne jest zarejestrowanie się i uzyskanie karty
czytelnika (Reader Pass). Należy pamiętać, że dostęp do czytelni i termin ważności
karty zależy od potrzeb badawczych czytelnika. W związku z zapotrzebowaniem na
nasze usługi nie możemy zagwarantować przyjęcia, a karta czytelnika jest wydawana
zależnie od potrzeb czytelnika w zakresie zapoznania się z konkretnymi pozycjami z
naszych zbiorów. Inne biblioteki lub źródła mogą być bardziej odpowiednim
miejscem w związku z danym badaniem i nasz personel udzieli odpowiednich porad
w tym zakresie.

Ważne informacje przed zarejestrowaniem się w celu uzyskania
karty czytelnika
Biblioteka Brytyjska znacznie różni się od bibliotek publicznych i uniwersyteckich.

•

Na ogólnie dostępnych półkach w czytelni dostępne są jedynie ogólne pozycje
encyklopedyczne i bieżące zbiory naukowe i biznesowe.

•

Większość pozycji księgozbiorów biblioteki jest przechowywana w
magazynie. Dostarczenie pozycji z magazynu do czytelni zajmuje zwykle od
70 minut (na miejscu) do 48+ godzin (poza miejscem) zależnie od miejsca ich
przechowywania.

•

Pozycje przechowywane na miejscu należy zamawiać przed godziną 16:00,
aby zostały dostarczone w tym samym dniu.

•

Przed zarejestrowaniem i otrzymaniem karty czytelnika (Reader Pass)
zalecane jest przeszukanie internetowych katalogów bibliotecznych na stronie
www.bl.uk w celu upewnienia się, że posiadamy poszukiwaną pozycję.
Należy pamiętać o posiadaniu przy sobie informacji o poszukiwanych
pozycjach.

•

Biblioteka posiada niewiele egzemplarzy standardowych pozycji i zwykle nie
jest odpowiednim miejscem do przygotowywania typowych prac związanych
z programem studiów.

•

Jeśli nie istnieje wyraźna potrzeba zapoznania się z określoną pozycją
niedostępną w innych bibliotekach, zwykle nie udostępniamy zbiorów osobom
poniżej 18 lat. Informacje szczegółowe podano na stronie www.bl.uk.

•

Nie można wypożyczać pozycji z czytelni.

Rejestracja i otrzymanie karty czytelnika
Należy zgłosić się do Rejestracji czytelników (Reader Registration) znajdującej się na
wyższym parterze w budynku przy St Pancras w celu wypełnienia wniosku w
komputerze. Wskazane jest posiadanie przy sobie dokumentów pomocnych w
rejestracji np. wizytówki, legitymacji członkowskiej organizacji zawodowej lub
informacje dotyczące poszukiwanych pozycji.
Ponadto należy posiadać przy sobie dokument tożsamości zawierający podpis oraz
potwierdzenie adresu zamieszkania.
Zależnie od potrzeb karta czytelnika jest ważna przez okres od jednego miesiąca do
trzech lat. W przypadku badań osobistych, jeśli nie ma wyraźnej potrzeby, zwykle nie
wydajemy karty na okres dłuższy niż jeden miesiąc. Karty czytelnicze są wydawane z
zastrzeżeniem „Warunków korzystania z biblioteki”. Kopie takich warunków można
otrzymać w „Rejestracji czytelników” i na naszej stronie. Należy pamiętać, że w
przypadku naruszenia warunków karta czytelnika może być zawieszona.
•

Wymagany dowód tożsamości i potwierdzenie adresu zamieszkania
W celu rejestracji czytelnika lub przedłużenia lub wydania nowej karty
czytelnika należy przedstawić dwa dokumenty tożsamości; jeden zawierający
podpis i jeden zawierający potwierdzenie adresu zamieszkania. Należy
przedstawić oryginały dokumentów. Nie akceptujemy kopii, faksów,
wydruków internetowych lub oddziałowych).
Uwaga: rachunki za telefon/gaz/energię elektryczną itp., wyciągi bankowe/z
kasy mieszkaniowej, wyciągi z konta karty kredytowej, wyciągi z urzędu

skarbowego WB, książeczki emerytur państwowych, książeczki zasiłków/ulg
rodzinnych i wydruki z listy płac muszą dotyczyć ostatnich trzech miesięcy.
Nie możemy wystawić karty czytelnika bez uzyskania obu typów
dokumentów tożsamości. Nie są możliwe wyjątki od tej zasady. Nasze
wymagania dotyczące dokumentu tożsamości podlegają zmianom, w
przypadku wątpliwości odnośnie wymaganych dokumentów należy wysłać
pocztą elektroniczną na adres reader-registration@bl.uk. Typy dokumentów
tożsamości są następujące:
Potwierdzenie adresu
Dokument tożsamości (z podpisem
zamieszkania.
posiadacza). Należy przedstawić
Należy przedstawić jeden z
jeden z poniższych dokumentów
+
poniższych dokumentów
zawierający podpis:
zawierający imię i nazwisko oraz
adres zamieszkania
Paszport*
Rachunek (za gaz, energię, telefon,
Prawo jazdy*
wodę)
Karta bankowa
Wyciąg bankowy/z kasy
Karta kredytowa
mieszkaniowej (nie są akceptowane
Dowód tożsamości*
wydruki internetowe/z oddziału
Legitymacja policyjna/celna/Urzędu
banku)
Spraw Wewnętrznych
Wyciąg z konta karty kredytowej
Licencja pilota/sternika
Dowód wpłaty lokalnego
podatku/Książeczka płatności
czynszu
Wyciąg z urzędu skarbowego WB
Książeczka emerytury państwowej
Książeczka zasiłków/ulg rodzinnych
Paszport (jeśli adres zamieszkania
został oficjalnie podany przez organ
wystawiający paszport)*
Dowód tożsamości z adresem*
Prawo jazdy z adresem*
Pozwolenie na pobyt wydane przez
Urząd Spraw Wewnętrznych
Potwierdzenie zamieszkania w
akademiku (z pieczątką instytucji i
podpisem)
Książeczka opłat z TV
Pozwolenie na posiadanie broni
palnej
Krajowa polisa ubezpieczeniowa
Wydruki z listy płac (z podaniem
adresu pracodawcy i pracownika)
•

Takie dokumenty mogą być wykorzystane jedynie jako potwierdzenie adresu
zamieszkania lub potwierdzenie tożsamości. Nie mogą być wykorzystane
jednocześnie w obu celach. Uwaga: niektóre prawa jazdy i dokumenty
tożsamości nie podają adresu zamieszkania i w związku z tym nie możemy ich

akceptować. W koniecznych przypadkach wymagane jest dostarczenie
oficjalnego tłumaczenia zagranicznych dokumentów.
Wymagania czytelni:
Wymagamy akceptacji „Warunków korzystania z czytelni Biblioteki Brytyjskiej”.
Kopie warunków są dostępne w Rejestracji czytelników i na stronie www.bl.uk
Godziny otwarcia Rejestracji:
Pon.

09:30
17:45

Wt.

Śro.

Czw.

09:30 09:30 09:30
–
–
–
19:45 17:45 17:45

Sob.

Pią.

09:30
16:15

Niedziele i
dni wolne
na terenie
Wielkiej
Brytanii

09:30 Nieczynna
16:15

Prosimy o przybycie przynajmniej na 15 minut przed oficjalnym zamknięciem.
Godziny otwarcia czytelni przy St Pancras:
Czytelnie są nieczynne w niedziele i w dni wolne od pracy obowiązujące na terenie
Wielkiej Brytanii.

Pon.

Wt.

Śro.

Czw.

Pią.

Sob.

Niedziele i
dni wolne
na terenie
Wielkiej
Brytanii

Biznes i
Centrum IP,
Dział
Humanistyc
zny,
Księgozbiór
Ksiąg
Rzadkich i
Księgozbiór
Muzyczny,
Księgozbiór
Przyrodnicz
y,
Księgozbiór
Nauk
Społecznych

10:00
20:00

09:30
20:00

09:30
20:00

09:30
20:00

09:30
17:00

09:30
17:00

Nieczynna

Badania

10:00

09:30

09:30

09:30

09:30

09:30

Nieczynna

Azji i
Afryki,
Mapy,
Rękopisy

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

Godziny otwarcia galerii wystawowych i sklepu:
Pon.

Wt.

Śro.

Czw.

09:30 09:30 09:30 09:30
18:00 20:00 18:00 18:00

Pią.

09:30
18:00

Sob. Niedziele i dni
wolne na
terenie
Wielkiej
Brytanii
09:30
17:00

11:00
17:00

Wszystkie godziny podano w lokalnym czasie angielskim.

Jak nas znaleźć
Pociąg

Najbliższe stacje kolejowe to St Pancras International, King’s
Cross i Euston.
Najbliższe stacje metra to King’s Cross St Pancras, Euston i
Euston Square.

Autobus

Linie autobusowe 10, 30, 73, 91, 390 i 476 przejeżdżają obok
budynku biblioteki.

Samochód/motocykl/rower
Najbliższy parking znajduje się przy Marchmont Street i Judd
Street a płatny parking jest dostępny przy Ossulton Street. Na
naszym placu znajduje się zadaszone pomieszczenia dla
rowerów.
www.bl.uk
Telefon: +44 (0)843 208 1144

