Serdecznie witamy w bibliotece
Stadtbibliothek Gütersloh
Blessenstätte 1
33330 Gütersloh
Telefon: +495241-211 80 50

Godziny otwarcia:
Wtorek:
10
Środa:
10
Czwartek:
10
Piątek:
10
Sobota:
10

–
–
–
–
–

19
19
19
19
15

W niedzielę i poniedziałek
biblioteka jest nieczynna.
Biblioteka oferuje duży dostęp do różnych źródeł informacji, np.:
książek, CD, DVD i Internetu.
U nas znajdą Państwo
następujące media:











Kursy językowe „Język
niemiecki” jako język obcy
Powieści
Książki popularnonaukowe
Czasopisma
Gazety
Audiobooki
Muzykę
Filmy
Gry
Książki z zapisem nutowym

Powieści dostępne są w:







Prostym języku niemieckim
Języku angielskim
Języku francuskim
Języku rosyjskim
Języku hiszpańskim
Języku tureckim

Media dla dzieci i rodziny:









Albumy
Albumy popularnonaukowe
Książki do czytania dzieciom
Książki do nauki czytania
Gry
Audiobooki
Filmy dla dzieci
Pomoce naukowe do
wszystkich przedmiotów
szkolnych

Książki dostępne są w
następujących językach:







niemiecki
angielski
rosyjski
turecki
aramejski
polski

 Oferujemy regularnie czytanie dzieciom w języku niemieckim,
tureckim oraz aramejskim.

Jak uzyskać kartę biblioteczną?
Aby zapisać się do biblioteki, potrzebują Państwo:


lub


lub


Ważny dowód osobisty
Ważny paszport z zaświadczeniem o meldunku
Zezwolenie na pobyt, jeżeli nie pochodzą Państwo z Niemiec

Karta biblioteczna jest przeznaczona do użytku wyłączni jednej osoby.
W przypadku zmiany nazwiska lub adresu prosimy o pilny kontakt z nami.
Jakie są rocznie koszty karty bibliotecznej?
Osoby do 15-stego roku życia
Opłata roczna
Osoby między 16-tym a 18-tym rokiem życia,
Uczniowie, studenci, osoby posiadające
„Stadtpass”
Karta biblioteczna ważna przez 90 dni
Karta biblioteczna ważna przez 1 dzień
Nowi obywatele miasta Guetersloh

0€
20 €
10 €
7€
2,50 €
0€

Na jaki okres czasu mogę wypożyczyć wybrane przeze mnie
media?
Czasopisma
Filmy
Pozostałe media

1 Tydzień
1 Tydzień
4 Tygodnie

Przy każdym wypożyczeniu, otrzymają Państwo pokwitowanie, na
którym znajduję się data zwrotu mediów.
Czy mogę przedłużyć termin wypożyczenia?
Tak, mogą Państwo trzykrotnie przedłużyć termin wypożyczenia o cztery
tygodnie (tydzień na czasopisma i filmy).
W jaki sposób mogę przedłużyć termin wypożyczenia?




Osobiście w bibliotece z kartą biblioteczną
Telefonicznie +49 5241-211 80 60
Online, „Katalog/Verlaengerung”
 www.stadtbibliothek-guetersloh.de

Aby przedłużyć termin wypożyczenia online, potrzebują Państwo numer
karty bibliotecznej oraz hasło (data urodzenia).

Co się stanie, gdy nie oddam na czas wypożyczonych przeze mnie
mediów?
Jeżeli przedłużą Państwo media za późno lub spóźnią się Państwo z ich
oddaniem w wyznaczonym terminie, muszą Państwo uiścić opłatę w
wysokości 1,50 € za każdy rozpoczęty tydzień.
Co powinieniem zrobić w przypadku utraty karty bibliotecznej?
Prosimy o niezwłoczne zgłoszenie utraty karty biblioteczne w celu jej
zablokowania. Wyrobienie nowej karty bibliotecznej kosztuje 5 €.
W jaki sposób mogę korzystać z internetu w bibliotece?
Oferujemy bezpłatny dostęp do internetu. Poprzez swoje mobilne
urządzenia, mają Państwo możliwość połączyć się z WLAN. Zarówno do
korzystania z internetu z dostępnych w bibliotece komputerów, jak i w
celu połączenia się z WLAN, potrzebują Państwo numer karty bibliotecznej
oraz hasło (data urodzenia).
Dialog in Deutsch
Grupa jest otwarta dla wszystkich tych, którzy uczą się języka
niemieckiego i chcą poznać nowych ludzi.
Terminy w bibliotece (2.Piętro):
Wtorek:
17 – 18
Środa:
17 – 18
Czwartek:
11 – 12
17.30 – 18.30
 bezpłatne
 bez potrzeby wcześniejszej rejestracji

