Ласкаво просимо до бібліотеки!
Інформація про бібліотеку
Запис до бібліотеки
Під час запису до бібліотеки, будь ласка, надайте посвідчення особи з фотографією (наприклад,
паспорт, дозвіл на проживання, дозвіл на тимчасове проживання) разом з Вашою адресою. Якщо у
Вашому посвідченні не вказана Ваша адреса, надайте свідоцтво про реєстрацію за місцем
перебування від міського відомства.

Запис дітей та підлітків
При записі до бібліотеки діти та підлітки до 16 років повинні надати письмову згоду батька або
опікуна, а також його посвідчення особи або паспорт в оригіналі або копії. Якщо Ви прийдете зі
своєю дитиною для запису до бібліотеки, у цьому випадку Ви зможете самі записати дитину до
бібліотеки. Якщо Ваша дитина прийшла сама, щоб записатися в бібліотеку, дайте, будь ласка, дитині
заповнений Вами формуляр з Вашим підписом, а також копію Вашого посвідчення особи.
У разі Вашого переїзду, будь ласка, проінформуйте про це бібліотеку.
У разі втрати читацького квитка проінформуйте про це бібліотеку – ми закриємо читацький квиток.
Тоді ніхто не зможе ним скористатися. Читацький квиток надається для користування лише Вам
особисто, не давайте його для користування третім особам. Ви несете повну відповідальність за
медіаматеріали, видані на Ваш читацький квиток.

Видача - Тарифи
Дорослим за рік
дорослим за три місяці
учням, студентам, власникам нюрнберг-пас - за рік
дітям та підліткам до 18 років
користування інтернетом

15 €;
6 €;
7.5 €;
безплатно;
залишається безплатним.

Видача та термін користування
Для різних матеріалів існують різні терміни тимчасового користування:
Книги, диски, мовні курси:
28 днів, 2х 28 днів можна продовжити,
консольні ігри, ноти DVD, журнали:
14 днів, 2x14 днів можна продовжити.
Найпізніший термін повернення для кожного медіаматеріалу знаходиться у талоні видачі.
Медіаматеріали мають бути повернені до бібліотеки, в якій Ви їх взяли.

Продовження терміну користування
Ви можете продовжити термін використання медіаматеріалів у тому випадку, якщо ніхто з
користувачів бібліотекою попередньо не замовив їх.
Плата за продовження терміну користування:
Медіаматеріали для дітей:
Медіаматеріали для підлітків:
Усі інші медіаматеріали:

безплатно
0,50 євро за один медіаматеріал
1,0 євро за один медіаматеріал

Щодо продовження терміну користування просимо Вас звернутися до співробітників бібліотеки.

Пеня за прострочення
У разі невчасного продовження терміну користування або невчасного повернення медіаматеріалів,
нараховується пеня з першого ж дня перевищення терміну користування. Пеня за один виданий
медіаматеріал та за пропущений тиждень:
Медіаматеріали для дітей:
Медіаматеріали для підлітків:
Всі інші медіаматеріали:

0,10 євро
1 євро
2 євро

Пеню Вам необхідно сплатити й у тому випадку, якщо Ви не отримали письмової вимоги бібліотеки.
Після другої письмової вимоги з обов'язковим відшкодуванням витрат бібліотеки Вам необхідно
сплатити 5,00 євро за обробку.
У разі втрати або пошкодження медіаматеріалів, Вам потрібно терміново про це поінформувати
співробітників бібліотеки. В цьому випадку Вам потрібно відшкодувати збитки.
У разі втрати частин медіаматеріалів, що складаються з декількох частин, Ви повинні їх замінити.
Пошкодженими вважаються і ті медіаматеріали, в яких користувачі роблять нотатки, підкреслюють
або малюють. Крім цього, за заміну медіаматеріалу необхідно внести загальну плату за обробку.

Попереднє замовлення
Видані медіаматеріали або медіаматеріали, які поки що не користуються, ви можете попередньо
замовити. Попереднє замовлення/позначка коштує 1,50 євро.
Взяті у тимчасове користування матеріали не можна передавати третім особам.

WLAN
У бібліотеці надається доступ до WLAN.
Відкрийте пошук WLAN та з'єднайтеся з мережею #nue_freew f . Для цього вам не знадобиться
пароль.
Ви акцептуєте правила користування, ставлячи птичку.

