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Добре дошли в Градската библиотека на гр. Дюсбург!
За нас
Градската библиотека в гр. Дюсбург е общинска институция за всички и предлага безплатен достъп
до медии, информация и образование.
Нашите библиотеки
Централна библиотека, Steinsche Gasse 26, 47051 Дюсбург; 13 филиала; 1 мобилна библиотека
(книгомобил) Адреси, работно време и разписание на книгомобила можете да намерите на нашата
начална страница.
Нашите услуги
Ние ви предлагаме
•
за вземане на заем: около 600 000 носители (книги, списания, ноти, игри, музика, филми,
цифрови носители и много други) за всички възрастови групи
•
за използване на място: Работни места с достъп до интернет, WLAN, места за четене,
вестници, зала за музикални упражнения, пространство за игри, зона за игри, ксерокс
•
да изживеете: събития за деца и възрастни, напр. обиколки с екскурзовод, събития за четене
на глас, литературно четене.
•
Престоят в нашите библиотеки и ползването на колекциите ни на място са безплатни. За някои
услуги (напр. ползване на компютрите ни, правене на копия, резервиране на залата за
музикални упражнения) и за вземане на медии под наем ви е необходима читателска карта.
Библиотечна карта
Можете да се регистрирате при нас на място или онлайн. За регистрацията ни са необходими
следните документи:
•
Карта за самоличност или
•
Паспорт с удостоверение за регистрация от Службата за регистрация на жителите или
•
(в изключителни случаи) разрешение за свободно движение или разрешение за пребиваване
(валидно за най-малко 3 месеца).
•
Библиотечната карта не може да се дава за ползване на други лица.
Разходи за библиотечна карта
•
20,00 € за 12 месеца, 10,00 €, ако получавате определени социални помощи
•
за 6 месеца 12,00 €
•
за 3 месеца 7,00 €
•
за 1 месец 5,00 €
•
за деца/младежи на възраст до 18 години 0,00 €
•
за ученици в общообразователно училище в гр. Дюсбург на възраст до 25 години 0,00 EUR
•
за стажанти (с местожителство в гр. Дюсбург; от фирми със седалище в гр. Дюсбург) 0,00 EUR.
•
Моля, информирайте ни незабавно, ако загубите библиотечната си карта! Цената на картата
за подмяна е 4,00 €.
Периоди на заема
•
28 дни по принцип
•
14 дни (напр. аудиокниги, компактдискове, конзолни игри)
•
7 дни (напр. филми)
Моля, обърнете внимание на информацията за съответния период на заема върху кредитното си
картонче. Ще се радваме да ви напомним по имейл, ако желаете. Моля, обърнете се към нас или
отбележете това в профила си.
Допълнителни разходи:
•
•
•
•
•

Превишаване на срока на заема 0,45 € на ден/среден
Изпращане на уведомление по пощата 1,00 €.
Вземане назаем на определени носители, напр. игра за конзола от 1,00 €
Копия от 0,10 €
Искане на носител от друга библиотека 3,00 €

Ако носителите бъдат изгубени или повредени, ще трябва да заплатите за тяхната замяна и повторно
инсталиране.

Цялата важна информация за обществената библиотека можете да намерите на адрес
www.stadtbibliothek-duisburg.de. Тук можете също да разгледате потребителския си профил и нашия
медиен каталог онлайн.
Моля, свържете се с нашите служители, ако имате въпроси.
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