Iнформацiя про Мiську бiблiотеку Нойса

Neumarkt 10, 41460 Neuss
Tel: 02131 / 90 - 42 42, Fax: 02131 / 90 - 2471
E-Mail: bibliothek@stadt.neuss.de
www.stadtbibliothek-neuss.de
Години роботи:
⏰
вiвторок-четвер з 11:00 до 18:00
⏰
пʼятниця з 11:00 до 22:00
⏰
субота з 11:00 до 18:00
⏰
недiля з 13:00 до 17:00
Реєстрацiя не можлива у п‘ятницю з 18:00 до 22:00, в суботу з 14:00 до 18:00 та у недiлю.
У Мiськiй бiблiотецi Ви знайдете близько 140 тисяч книг, аудiокниг, CD-, DVD- та BluRayдискiв, iгор (настiльнi, комп‘ютернi, консольнi), а також понад 200 газет та журналiв. Наявні
також численні ресурси онлайн та пропозиції долучитися до участі в заходах.

Реєстрація у бібліотеці
Для реєстрації в Міській бібліотеці Нойса, будь ласка, надайте дійсний документ, що
посвідчує особу (дозвіл на проживання/Aufenthaltstitel або тимчасове посвідчення про
легальне перебування у країні/Fiktionsbescheinigung). Ви можете брати в користування
бібліотечні медіа або користуватися цифровими ресурсами лише за наявності діючого
читацького квитка.
Діти та молодь у віці до 21 року отримують бібліотечний квиток безкоштовно; для дорослих
громадян з України вартість картки на 12 місяців покриває Фонд підтримки Міської
бібліотеки.

Як взяти медіа у користування

За наявності читацького квитка Ви можете безкоштовно користуватися книгами для всіх
вікових груп, це стосується також аудіокниг, журналів та ігор. За оренду дисків формату
BluRay, DVD та CD стягується щотижнева плата. Консольні ігри теж платні.

На який термін Ви можете брати медіа з бібліотеки

Взяті у користування медіа необхідно повернути протягом наступного часу:
Книги, мовні курси, документальні фільми, диски CD-ROM/DVD-ROM та аудіокниги: 28
днів
Журнали, консольні ігри, серіали: 14 днів
Музичні компакт-диски, фільми: 7 тижнів

Ви можете продовжити термін користування медіа, якщо їх не зарезервовано іншою
особою, максимум 3 рази. Будь ласка, не забувайте своєчасно повертати, а також
повідомляти про продовження термінів користування медіа по телефону, факсу,
електронною поштою або через нашу домашню сторінку та Ваш особистий обліковий
запис онлайн.

Що станеться, якщо вчасно не повернути взяті у користування медіа

Якщо Ви не повернете медіа вчасно, Вам доведеться внести плату. Вона становить:
Книги, журнали та CD-ROM:
з 1-го по 7-й день після дати повернення 1,20 € за одиницю
з 8-го по 14-й день після дати повернення 2,60 € за одиницю
починаючи з 15-го дня та опісля 5,30 € за одиницю

Для всіх медіа, які можна взяти в користування платно:

за кожен день після дати повернення 1 € за одиницю
починаючи з 10-го дня та опісля 10 € за одиницю
Наш онлайн-каталог є повністю електронним, і до нього можна отримати доступ через
ПК на кожному поверсі бібліотеки або через https://opac-neuss.itk-rheinland.de/. Ви можете
переглядати каталог для пошуку медіа, які вас цікавлять. Ви також маєте можливість
перевіряти власний бібліотечний обліковий запис та продовжувати термін користування
всіма медіа.
🕮

На другому поверсі Міської бібліотеки є декілька комп’ютерів, якими можна
користуватися безкоштовно. Якщо Ви бажаєте щось надрукувати, просимо принести
власний папір або придбати його в касовому автоматі у бібліотеці. Ви можете
завантажити дані за допомогою USB-накопичувача.

🕮

У всій будівлі надається безкоштовний Wi-Fi.

🕮

Міська бібліотека Нойса пропонує Вам послугу легкого завантаження цифрових 		
медіа (електронних книг, газет, журналів, музики та відео) через онлайн-прокат 		
бібліотеки.

🕮

У секції “Job-Kabinett” (“Робоча поличка”) на другому поверсі Міської бібліотеки Ви
знайдете наше спеціальне зібрання книг, що розкривають тему роботи і навчання.

🕮

Наша бібліотека пропонує численні англомовні романи та дитячі книжки, а також 		
добірку книг іншими мовами, в т.ч. українською та російською.

🕮

Ми пропонуємо нашим клієнтам широкий вибір німецьких та міжнародних газет і 		
журналів онлайн.

🕮

Мовні курси для вивчення німецької мови можна знайти на третьому поверсі у секції
“Deutschland verstehen” (“Зрозуміти Німеччину”).

Ми пропонуємо багато заходів для дітей, молоді та дорослих. Розклад можна знайти на
нашій головній сторінці https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltungen/ німецькою мовою.
У Вас ще є питання? Надсилайте повідомлення на bibliothek@stadt.neuss.de або завітайте
до нас!

