informații utile
pentru cititori
(rumänisch)

weizengasse 3
85354 freising
http://stadtbibliothek.freising.de
email: bibliothek@freising.de
program:
marți: orele 10-19
miercuri – vineri: orele 10-18
sâmbătă: orele 10-14
tel. 08161/54-44205 (ghișeu)
08161/54-44222 (informații)

BIBLIOTECA ORAȘULUI FREISING este o instituție publică in care fiecare poate imprumuta Mass-media (cărți, reviste si alte
medii).
INREGISTRAREA se face cu buletinul/cartea de identitate. Daca aveți numai pasaportul, avem nevoie neaparat de o adeverință
de la Einwohnermeldeamt (biroul de inregistrare a domiciliului)
Fară dovada domiciliului nu este posibilă inregistrarea la bibliotecă! Copii si adolescenții sub 14 ani au nevoie de semnatura unuia
dintre părinți sau intreținător.
Copii trebuie să aibă cel putin 3 ani pentru a putea primi un abonament propriu.
Abonamentul/cardul de bibliotecă nu este transferabil!
Acesta este necesar pentru fiecare imprumutare și prelungire a termenului de imprumut. Orice modificare de adresă, de nume,
sau in caz de pierdere, trebuie comunicată astfel incât cardul să poată fi blocat.
Puteti imprumuta maximal:
pentru adulți:
pentru copii si adolescenți:
Mass-media:

pina la 50 medii
pina la 30 medii
15 CDuri (muzică și cărți audio)
10 CDuri pt. copii și adolescenți
10 reviste
5 CD-ROMuri
10 filme
5 jocuri
5 jocuri tip consolă

PERIOADA DE IMPRUMUT este de 4 săptămâni.
Excepție: 2 săptămâni ptr. DVD-uri/video, jocuri tip consolă si reviste.
Mediile imprumutate puteți să le prelungiți - inainte de expirarea perioadei de imprumut – de 2 ori, atit timp cit nu sunt
solicitate de un alt cititor.
Mediile imprumutate le puteți prelungi:
 on-line: http://stadtbibliothek.freising.de
 prin telefon
Pentru toate acestea aveți nevoie de numărul cardului, pe care il găsiți sub codul de bare de pe cardul de bibliotecă. (primele 3 și
ultimele 3 cifre puteți să le omiteți). Parola este data d-voastră de naștere. (fără punct sub formă de opt cifre de exemplu 3. Mai
1975 = 03051975
In cazul depășirii perioadei de imprumut se vor aplica automat taxele de intârziere. Vă rugăm să luați in considerare data de
returnare de pe chitanța de imprumut.

Vă recomandăm rezervarea mediilor foarte solicitate de cititori. Aceasta o puteți face singuri la „OPAC“ sau pe internet la WEBOPAC (http://stadtbibliothek.freising.de). Taxa de rezervare va fi platită la imprumutarea mediului. Noi vă informam despre
mediul rezervat prin poștă sau pe E-Mail.
Dacă doriți să primiți informațiile prin E-Mail și nu prin poștă puteți să vă inregistrați in Web-OPAC și să setați această opțiune la
„Benachrichtigungsdienst“ (serviciul de notificare).
In acest mod puteți să primiți prin E-Mail și informații despre termenul de restituire.
Cititorul este responsabil pentru orice daune / pierderi ale mediilor imprumutate. Ați pierdut o carte, un CD, o casetă sau un
mediu asemănător împrumutat de la bibliotecă? Nu este nici o problemă, acest lucru se poate întâmpla oricui și nu este un motiv
de îngrijorare. Vă rugăm să nu incercați să reparați mediul imprumutat singuri (de exp. pagini partial sau total rupte), noi facem
acest lucru. Potrivit legii sunteți obligați să înlocuiți acest ’’mediu’’ (carte, CD, casetă s.a.) in timpul cel mai scurt posibil. Vă rugăm
să încercați să-l cumpărați in librării sau să-l comandați in internet și apoi să-l restituiți bibliotecii. In momentul in care ați restituit
cartea sau mediul împrumutat, acesta nu va mai figura in contul d-voastră. Vă rugăm să luați in considerare faptul că și în cazul
pierderii sau înlocuirii mediului împrumutat va trebui să respectați termenul de restituire! Vă rugăm să ne comunicați
dacă aveți nevoie de prelungirea termenului de restituire. Acest lucru este posibil și este gratuit. Dacă aveți nevoie de ajutor sau
vreți să aflați mai multe informații despre mediul pierdut, (de exemplu dacă acesta mai este încă disponibil comercial sau de unde
puteți să-l cumpărați) adresați-vă biroului de informații de la parterul bibliotecii. In cazul in care nu reușiți să găsiți mediul
împrumutat sau nu mai poate fi cumpărat va trebui să plătiți valoarea acestuia (in acest caz noi vom cumpăra un alt mediu
asemănător).
Biroul de informații este la subsol. De asemenea găsiti standuri de informare („OPAC“) pretutindeni in bibliotecă unde vă puteți
informa si singuri. Puteți să luați legatura cu noi și prin e-mail: bibliothek@freising.de.
La ghișeul de informații primiți codurile de folosire ptr. INTERNET-PC, și coduri limitate de folosire a retelei WLAN.
La UG1 vă stă la dispoziție un SCRIE-PC CU IMPRIMANTĂ, unde puteți testa și CD-ROM-urile.
TAXE va trebui să plătiți numai pentru:
 Cardul de bibliotecă: 1 Euro. Un card nou: 3 Euro
 Taxa anuală de imprumut: adulți 12 Euro, adolescenți de la 16 ani: 5 Euro,
Taxa familială: 15 Euro, card de o zi: 2 Euro
 Depășirea termenului de returnare pro mediu si pe săptămână: 2,00 Euro
(copii si adolescenti: 1 Euro)
 Taxa de rezervare: 1 Euro
 Comandă interbibliotecară: 3 Euro pro carte, 2 Euro pro set de copii
 Căutare in internet: pe oră 3 Euro
 Inlocuirea CD-case: 1 Euro
Prin comanda interbibliotecară se pot imprumuta cărți sau articole din reviste de la biblioteci universitare.
Aici se află un Xerox.
VĂ RUGĂM!
 Să luați in considerare faptul că biblioteca este un loc unde oamenii vor să citescă sau să invețe in liniște. Acest lucru este
valabil in cazul discuțiilor intre adulți sau intre părinți si copii.
 Intrarea câinilor este interzisă, in partea stingă lânga intrare există posibilitatea de ai lega cu lesa.
 Consumul alimentelor in bibliotecă nu este permis.
 Sacoșe, rucsacuri, ghiozdane etc. puteți să le lăsați in vestiarele de la intrare.
 Aveți grijă de mediile imprumutate deoarece sunt publice. Paginile rupte si frazele subliniate sau marcate sunt incomode
pentru cititorul urmator și in acest caz sunteți obligat să inlocuiți cartea.
 Dacă observați orice deteriorare a mediilor imprumutate, vă rugăm să ne anunțați imediat. Vă rugăm să nu incercați singuri
repararea mediului (lipirea paginilor unei cărți, etc)
 Vă rugăm să nu lăsati CD-urile imprumutate in mașină sau in radioul mașinii.
 Taxele de returnare intirziată sunt necesare ca să fim siguri ca mediul va fi returnat. Vă rugăm să nu dați vina pe personalul
bibliotecii in cazul in care va trebui să plătiți aceste taxe, deoarece noi nu suntem vinovați de returnarea intirziată a mediului.
 Articolele noastre informative le găsiți la intrare la ghiseu.
 Pentru sugestii, vă suntem recunoscători!
Nu este permisă folosirea telefonului mobil!

