
Biblioteka ma cztery placówki:

• Biblioteka Główna

• Filia Nr 1 – Stara Miłosna

• Filia Nr 2 – Zielona

• Filia Nr 3 – Wola Grzybowska

Co możesz robić w Bibliotece: 

• wypożyczyć książki, czasopisma, e-booki, e-audiobooki, audiobooki, filmy

• wziąć udział w spotkaniu z pisarzami i innymi ciekawymi osobami

• wziąć udział w zajęciach i warsztatach 

• obejrzeć przedstawienie teatralne dla dzieci

• wziąć udział w spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Książki

• zostać wolontariuszem

• skorzystać z usługi Książki na telefon, polegającej na dostarczeniu książki do domu przez 

pracownika biblioteki

• skorzystać z komputerów z dostępem do Internetu (Biblioteka Główna i Filia Nr 2 w 

Zielonej)

• skorzystać z drukarki i xero

Co umożliwia System Biblioteczny: 

                    

• dostęp do katalogu zbiorów

• powiadomienie o terminie zwrotu wypożyczeń i odbiorze zarezerwowanych 

zbiorów (SMS-em)

• na konta czytelnika:

- możesz sprawdzić, co masz wypożyczone

- możesz sprawdzić, kiedy musisz oddać wypożyczone zbiory

- możesz przedłużyć czas wypożyczenia zbiorów

Kontakt z Biblioteką           

Biblioteka Główna

Adres: 

ul.1 Praskiego Pułku 31

05-075 Warszawa

Telefon: 22 773 40 08

e-mail: wesola@bibliotekawesola.pl

Czynna:

poniedziałek od 11:00 do 19:00

wtorek od 11:00 do 18:00

środa od 10:00 do 16:00

czwartek od 11:00 do 18:00

piątek od 11:00 do 18:00

Filia Nr 1 – Stara Miłosna

Adres: 

ul. Jana Pawła II 25 (Centrum Pogodna)

05-077 Warszawa

Telefon: 22 773 83 66

e-mail: wesola.f1@bibliotekawesola.pl 

Godziny pracy:

poniedziałek od 11:00 do 19:00

wtorek od 11:00 do 18:00

środa od 11:00 do 18:00

czwartek od 10:00 do 16:00

piątek od 11:00 do 18:00

Filia Nr 2 – Zielona

Adres: 

ul. Podleśna 38

05-075 Warszawa

Telefon: 785 502 029

e-mail: wesola.f2@bibliotekawesola.pl 

Godziny pracy:

poniedziałek od 11:00 do 19:00

wtorek od 11:00 do 18:00

środa od 10:00 do 16:00

czwartek od 11:00 do 18:00

piątek od 11:00 do 18:00

Filia Nr 3 – Wola Grzybowska

Adres: 

ul. Starzyńskiego 21 (budynek Ośrodka Kultury)

05-075 Warszawa

Telefon: 22 773 42 97

e-mail: wesola.f3@bibliotekawesola.pl 

Godziny pracy:

poniedziałek od 11:00 do 19:00

czwartek od 11:00 do 18:00

wtorek, środa, piątek nieczynne      

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami:

h�ps://bibliotekawesola.pl/deklaracja.html
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