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Miejska biblioteka we FREISINGU jest ośrodkiem publicznym, w którym każdy z Państwa może wypożyczyć media 
(książki, czasopisma i "nieksiążki"). 
 
Do zameldowania jako czytelnik wymagany jest dowód osobisty. Jeżeli posiadają Państwo tylko paszport, to do 
zameldowania niezbędne będzie pisemne zaświadczenie z urzędu meldunkowego, poświadczające zameldowanie 
lokalowe. Bez poświadczenia adresowego (lokalowego) zameldowanie w bibliotece jako czytelniczka/czytelnik nie jest 
możliwe. Dzieci i młodzież poniżej 14-tu lat potrzebują podpis osoby upoważnionej do wychowywania tejże młodej 
osoby. Dzieci muszą mieć co najmniej 3 lata, aby móc otrzymać legitymację czytelnika. 
 
Legitymację czytelnika może używać tylko jej właściciel. Legitymacja jest potrzebna przy każdym wypożyczaniu oraz 
przedłużaniu czasu wypożyczenia. Zmiany adresu zamieszkania oraz nazwiska należy zgłaszać bezzwłocznie, 
również zagubienie legitymacji, aby mogła być zablokowana. 
 
MAKSYMALNA LICZBA WYPOŻYCZONYCH MEDIÓW wynosi: 
dla dorosłych:  w sumie 50 mediów 
dla dzieci i młodzieży:  w sumie 30 mediów 
"nieksiążki": 15 CD (muzycznych-CD i audiobooków) 

10 dzieci i młodzieżowe-CD 
10 czasopism 

    5 CD-ROM 
    10 filmów 
    5 gier 
    5 gier do konsoli 
 
OKRES WYPOŻYCZENIA wynosi 4 tygodnie. Wyjątek: 2 tygodnie dla Filmów, gier do konsoli i czasopism.  
Okres wypożyczenia można przedłużyć dwukrotnie pod warunkiem, że nie zarezerwował ich inny użytkownik. 
Przedłużenia dokonuje się przed upływem terminu zwrotu.  
 
PRZEDŁUŻENIA są możliwe 

 przez Internet w „WEB-OPAC” 
 telefonicznie 

W każdym wypadku będzie wymagany numer czytelnika, który widnieje na legitmacji poniżej kodu kreskowego. 
(Pierwsze i ostatnie 3 cyfry kodu mogą Państwo opuścić). Hasłem jest Państwa data urodzenia (ośmiocyfrowa i bez 
kropek n.p. 3 maj 1975 = 03051975). 
 
PRZEKROCZENIE OKRESU WYPOŻYCZENIA automatycznie spowoduje opłaty. Dlatego prosimy koniecznie 
zwrócić uwagę na termin zwrotu, widoczny na pokwitowaniu, które osoba przedłużająca sama sobie drukuje. 
 
 



 
REZERWACJE są zalecane na popularne media. Rezerwacji mogą Państwo dokonywać przy pomocy "OPAC" lub 
"WEB-OPAC" (http://stadtbibliothek.freising.de). Opłaty rezerwacyjne uiszcza się podczas odbioru mediów. 
Poinformowanie o terminie odbioru zarezerwowanych mediów następuje pocztą lub mailem. 
 
Jeżeli preferują państwo POWIADOMIENIA MAILEM aniżeli pocztą, należy to zamelować na "WEB-OPAC". 
Możliwość taka znajduje się w menu pod nazwą „Benachrichtigungsdienst“. Przez mail mogą też państwo otrzymywać 
przypomnienia o terminach. 
 
Za USZKODZENIA I ZAGUBIENIA mediów odpowiada czytelnik. Zgubilłeś lub uszkodziłeś książkę, płytę CD, 
kasetę lub inne media, które wypożyczyłeś z biblioteki? To może się zdarzyć i nie jest powodem do zmartwienia. Proszę 
nie reperować mediów samemu, reperacji dokonuje nasz serwis. 
Według statusu istnieje obowiązek odkupiania madiów. Prosimy dlatego o zakup nowego medium w handlu i oddanie go 
do biblioteki. Kiedy Państwo już tego dokonają, nastąpi operacja rejestrująca zwrot medium. 
 
Proszę zwrócić uwagę na to, że zwrot mediów musi nastąpić w wyznaczonym terminie! 
W razie potrzeby chętnie termin ten Państwu przedłużymy. Warunkiem jest poinformowanie nas o takiej konieczności. 
W razie potrzeby otrzymania dokładniejszych informacji o zagubionym medium, n.p. o tym, czy jest jeszcze dostępne w 
handlu, prosimy zapytać w informacji w UG1 (suterena). Jeżeli medium byłoby w handlu już niedostępne, musieliby 
Państwo zgodnie ze statusem zapłacić wartość jego zakupu (w to miejsce zastąpimy medium podobnym). 
 
INFORMACJA I DORADZTWO znajdują się w UG1; poza tym do dyspozycji stoją terminale do wyszukiwania 
mediów („OPAC-i“). W przypadku jakichkolwiek pytań mogą się Państwo komunikować z nami również mailem: 
bibliothek@freising.de 
 
W punkcie informacyjnym otrzymają Państwo hasła do płatnych komputerów internetowych jak również ograniczone 
czasowo kody dostępu do sieci WLAN. 
W UG1 do dyspozycji stoi KOMPUTER Z DRUKARKĄ, na którym jest możliwe testowanie płyt CD. 
 
OPŁATY:  
 Legitymacja: 1 Euro. Legitymacja zastępcza: 3 Euro 
 Opłata roczna: dorośli 12 Euro, młodzież od 16 lat 5 Euro, opłata rodzinna 15 Euro, legitymacja jednodniowa 2 Euro 
 Przekroczenie okresu wypożyczenia za medium i tydzień: 2 Euro (dzieci i młodzież 1 Euro) 
 Rezerwacja: 1 Euro 
 Zamówienia biblioteczne: 3 Euro za książkę, 2 Euro za zestaw kopii 
 Poszukiwania w internecie: za godzinę 3 Euro 
 Opakowanie zastępcze do płyty CD: 1 Euro 
 
Poprzez zamówienia międzybiblioteczne można sprowadzić książki i artykuły, które ukazały się w czasopismach 
naukowych. 
 
Mamy również kserokopiarkę. 
 
PROSZĘ ZWRÓĆIĆ UWAGĘ: NA TO; ŻE: 
 
 Biblioteka jest miejscem, w którym użytkownicy chcą czytać i uczyć się w spokoju. Dlatego będą wdzięczni jeżeli 

zechcą Państwo wziąć to pod uwagę. 
 Wprowadzanie psów do biblioteki jest zabronione. Po lewej stronie, przed wejściem do biblioteki można 

przywiązwywać psy na czas pobytu w bibliotece. 
 Jedzenie w bibliotece jest niedozwolone. 
 Torby, plecaki itp. należy zamykać do schowków przy wejściu 
 Wypożyczone media należy traktować z szacunkiem ponieważ należą do ogółu. Usunięte strony i podkreślone zdania 

mogą być dla innych czytelników irytujące. Uszkodzenia zobowiazują czytelnika do wymiany medium na nowe. 
 Gdyby Państwo stwierdzili uszkodzenie wypożyczonego medium, prosimy o natychmiastowe nas poinformowanie. 

Szkód prosimy nie próbować usuwać samemu (klejenie stron itd.). 
 Prosimy nie pozostawiać wypożyczonych płyt CD w samochodzie lub włożonych do radia samochodowego 
 Opłaty za zwłokę związane z wypożyczaniem mediów są częścią statusu biblioteki i mają na celu sprawne 

funkcjonowanie obrotu mediami. Prosimy o wyrozumiałość dla personelu biblioteki, który dokłada wszelkich starań 
by do opłat dodatkowych nie dochodziło. 

 Rozmowy telefoniczne w bibliotece są niedozwolone 
 Za wszelkie wskazówki dotyczące usprawnień funkcjonowania biblioteki jesteśmy Państwu zobowiązani. 


