Co zrobić, jak czegoś nie wiem?
Zapytać!
Wszyscy pracownicy biblioteki pomogą Wam chętnie.
Każdy pracownik ma tabliczkę identyfikacyjną
z nazwiskiem, która wygląda tak:

Pracownika można spotkać wszędzie tam, gdzie jest
ten znak:

Biblioteka publiczna
w „prostych słowach.“

Nasi pracownicy są bardzo pomocni
Nie obawiaj się ich o coś zapytać!

Kontakt do nas
Co to jest biblioteka publiczna?
Stadtbücherei Elmshorn
- Carl von Ossietzky Königstr. 56
25335 Elmshorn
Tel.: 04121 - 293 930
info@stadtbuecherei-elmshorn.de
Godziny otwarcia:
pon, śr, czw, pi 10.00 - 18.00
wt
zamknięte
sob
9.00 - 13.00

Stadtteilbücherei Hainholz
in der KGSE
Hainholzer Damm 15
25337 Elmshorn
Tel.: 04121 - 4 751 333
buecherei@kgse.de
Godziny otwarcia:
pon, wt, śr
8.00 - 16.00
czw
8.00 - 17.00
pi
8.00 - 13.00
sob
zamknięte
Również w czasie ferii szkolnych zamknięte

To miejsce, w którym można wypożyczać książki
i inne media takie jak:

Książki
Słuchowiska,
(audiobooks)
Muzyczne-CDs

Filmy DVD

czasopisma
Gry na komputer
i na konsole
Media te przeznaczone są do nauki
i do zabawy w wolnym czasie

Jak odbywa się wypożyczenie?
Do tego potrzebna jest legitymacja wystawiona przez
bibliotekę.
Na jak dłlugo można wypożyczyć?
Książki, kasety mówione i muzyczne CDs
na 4 tygodnie.
Filmy DVD, gry na PC i czasomisma
na 2 tygodnie.

Otrzymacie ją przy ladzie wypożyczeń,
która znajduje się zaraz przy wejściu.
W momencie wypożyczenia otrzymacie kartkę
ze wszystkimi ważnymi informacjami.

Co jest potrzebne do uzyskania legitymacji?

Czy można przedłużyć?
Tak.
Książki można przedłużać dwukrotnie,
wszystkie pozostałe media jeden raz.

Jak odbywa się przedłużenie?
Możesz przyjść do biblioteki, jeśli jest otwarta.
Możesz również zadzwonić w godzinach otwarcia.
Możesz przedłużyc poprzez internet.

Dowód osobisty

Termin minął!
Jeśli oddajesz wypożyczone rzeczy za póżno.
to musisz zapłacić 0,20€ za każde medium i to
za każdy dzień zwłoki.
Jeśli media nie będą w terminie oddane, wyślemy
upomnienie listowne, które kosztuje dodatkowo
1,00€.
lub paszport wraz ze świadectwem zameldowania,
ktore wydaje ratusz bądz gmina.
Gdzie stoi termin oddania?

Ile kosztuje abonament?
Dla dorosłych
Roczny
14,00€
6 miesięczny
9,00€
2 miesięczny
4,00€
Dla dzieci
Tylko roczny

5,00€

Dla rodzin mieszkających we wspólnym
mieszkaniu
18,00€

Data zwrotu jest napisana na karcie,
którą otrzymałeś przy wypożyczeniu.
Media oddaje się przy tej samej ladzie gdzie było
wypożyczenie, zaraz przy wejściu.

Co jeszcze oferujemy w bibliotece?
Bezpłatny internet.
W tym celu proszę się udać z legitymacją biblioteki
na 1 piętro.
Tam znajdują się PC, również z możliwością
pisania listów i podań o pracę.
Istnieje możliwość ich wydrukowania na miejscu,
jedna strona kosztuje 0,20€.

Co mogę wypożyczać?
Prawie wszystko.
ALE: naraz tylko 2 gry do Nintendo, Wii, Playstation.
ALE: nie najnowsze czasopisma, które są w kopertach.
ALE: nie książki oznaczone tym znakiem
ALE: gazet codziennych również nie wypożyczamy

Na 1 piętrze stoi również fotokopiarka.
Skopiowanie 1 strony kosztuje 0,10€.

