Informationen in Ukrainisch
Ласкаво просимо в міську бібліотеку м. Дуісбург!
Про нас
Міська бібліотека м. Дуісбург являє собою міський заклад для всіх та пропонує вільний доступ до
носіїв інформіції, інформації та освіти.
Наші бібліотеки
Центральна бібліотека, Штайніше Гассе 26, 47051 Дуісбург; 13 філіалів; 1 мобільна бібліотека (автобус
з книжками). Адреси, години роботи та розклад руху книжного автобуса Ви знайдете на нашій
домашній сторінці в інтернеті.
Наш сервіс
Ми пропонуємо Вам
• для взяття напрокат: приблизно 600.000 носіїв інформації (книжки, журнали, ноти, ігри, музика,
фільми, цифрові носії інформації та багато іншого) для всіх вікових груп
• для використання на місці: робочі місця з доступом в інтернет, безпровідна локальна мережа,
місця для читання, газети, приміщення для заняття музикою, хакерспейс, приміщення для
комп'ютерних ігор, копіювальні апарати
• для розваги: заходи для дітей та дорослих, наприклад, екскурсії, лекції, громадські читання
Перебування в наших бібліотеках та використання наших фондів на місці бескоштовне. Для деяких
пропозицій (напр., використання наших комп'ютерів, замовлення використання приміщення для
заняття музикою) та для узяття напрокат носіїв інформації Вам потрібен читацький квиток.
Читацький квиток
Ви можете зареєструватися у нас на місці або онлайн. Для реєстрації Вам потрібні наступні документи:
• посвідчення особи або
• закордонний паспорт з довідкою про реєстрацію місця проживання з відомства реєстрації
мешканців або
• (в винятковому випадку) дозвіл на вільне пересування та вибір місця проживання або титул на
перебування (дійсний мінімум 3 місяця)
Передача читацького квитка іншим особам для використання не дозволяється.
Витрати на читацький квиток
• на 12 місяців 20,00 €, при отриманні певних соціальних платежів 10,00 €
• на 6 місяців 12,00 €
• на 3 місяця 7,00 €
• на 1 місяць 5,00 €
• для дітей / підлітків до закінчення 18 року життя 0,00 €
• для школярів загальних шкіл в м. Дуісбург до закінчення 25 року життя 0,00 €
• для учнів виробничого навчання (з місцем проживання в м. Дуісбург; з фірм, що розташовані в
м. Дуісбург) 0,00 €
Будь ласка, інформуйте нас негайно, якщо Ви загубите читацький квиток! Заміна читацького квитка
коштує 4,00 €.
Терміни прокату
• принципово 28 днів
• 14 днів (наприклад, аудіокнижки, компакт-диски, ігри для ігрових приставок)
• 7 днів (наприклад, фільми)
Будь ласка, звертайте увагу на зазначення відповідного терміну прокату на Вашому аркуші для
термінів. Залюбки ми нагадаємо Вам по електронній пошті, якщо Ви це бажаєте. Будь ласка, скажіть
на про це або зробіть помітку на Вашому рахунку користувача.
додаткові кошти:
• при перевишенні терміну прокату 0,45 € за кожний день / носій інформації
• відправка одного повідомлення по пошті 1,00 €
• прокат певних носіїв інформації, нприклад, гра для ігрової приставки від 1,00 €
• копії від 0,10 €
• затребування носія інформації з іншої бібліотеки 3,00 €
При втраті або пошкодженні носія інформації Ви повинні оплатити витрати на поновлене придбання та
виправлення.

Всю важливу інформацію щодо міської бібліотеки Ви знайдете за адресою www.stadtbibliothekduisburg.de. Тут Ви можете також проглянути онлайн Ваш рахунок користувача та наш каталог носіїв
інформації.
Будь ласка, звертайтесь залюбки з питаннями до наших співробітниць та співробітників.
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