Thông tin cho Độc giả
(vietnamesisch)

weizengasse 3
85354 freising
http://stadtbibliothek.freising.de
email: bibliothek@freising.de
ĐT: 08161/54-44205 (truy cập)
08161/54-44222 (tư vấn)
Thời gian mở cửa:
Thứ Ba: 10-19 giờ
Thứ Tư - Thứ Sáu: 10-18 giờ
Thứ bảy :10-14 giờ

Thư viện thành phố Freising là một tổ chức công cộng, trong đó mỗi người có thể mượn sách, tạp chí và băng đĩa CD, DVD .
Để đăng ký bạn cần trình bày chứng minh nhân dân . Nếu bạn chỉ có hộ chiếu, chúng tôi cần thêm giấy đăng ký hộ khẩu . Nếu
không có chứng nhận về chỗ ở hiện tại, chúng tôi không thể cấp thẻ thư viện! Trẻ em và thanh thiếu niên dưới 14 tuổi cần có chữ ký
của một phụ huynh hoặc người giám hộ . Trẻ em từ 3 tuổi có thể được thẻ riêng.
Thẻ thư viện không được chuyển nhượng hoặc cho mượn và cần thiết cho mỗi lần mượn cũng như gia hạn . Khi thay đổi địa chỉ,
tên hoặc mất thẻ, xin vui lòng báo ngay lập tức để chúng tôi có thể khóa tài khoản thư viện của bạn.
Bạn có thể mượn tối đa là:
cho người lớn : 50 Medien
cho trẻ em và thanh thiếu niên : 30 Medien
Nonbooks: 15 đĩa CD (đĩa CD nhạc và audiobook )
10 đĩa CD cho trẻ em và thanh thiếu niên
10 Tạp chí
5 CD -ROM
10 phim
5 Trò chơi
5 điều khiển Trò chơi
Thời hạn cho mượn là 4 tuần. Ngoại lệ: 2 tuần cho DVD / video, trò chơi và tạp chí.
Trước khi hết hạn, bạn có thể gia hạn thêm hai lần nữa nếu như không có độc giả khác đăng ký mượn.
Có thể gia hạn:
• thông qua Internet trong WEB – OPAC http://stadtbibliothek.freising.de
• bằng điện thoại
Trong mọi trường hợp, bạn cần phải có số thẻ của người dùng dưới mã vạch. (Bạn có thể bỏ qua 3 số đầu tiên và 3 chữ số cuối cùng).
Mật khẩu là ngày sinh nhật của bạn(tám chữ số và không có dấu chấm ví dụ như 03 tháng 5 năm 1975 = 03051975).
Nếu trả không đúng thời hạn, bạn phải trả lệ phí. Vì vậy hãy chú ý ngày trả trên giấy biên nhận. Giấy được tự động in mỗi lần mượn.
Chú ý: Bạn có thể đặt trước những tài liệu muốn mượn qua " OPAC " hoặc thông qua OPAC WEB (http://stadtbibliothek.freising.de).
Lệ phí đặt trước được trả khi nhận sách. Thông báo nhận được gửi qua đường bưu điện hoặc qua e -mail.
Nếu bạn muốn nhận được email thay vì qua đường bưu điện, bạn có thể đăng nhập vào OPAC Web dưới "Benachrichtigungsdienst".
Bằng e-mail bạn cũng có thể nhận được thông báo hạn trả.
Nếu hỏng hoặc mất người đọc phải chịu trách nhiệm hoàn toàn và không được tư sửa. Bạn có một cuốn sách, đĩa CD, băng , vv bị
mất hoặc bị hư hỏng? Điều này có thể xảy ra. Theo quy định bạn phải có trách nhiệm bồi thường( cuốn sách , vv) . Chúng tôi yêu cầu
bạn mua tại hiệu sách hoăc cửa hàng và đưa trả thư viện. Sau khi đã trả lại, chúng tôi sẽ nhập sách vào tài khoản thư viện của bạn. Lúc
này tài khoản của bạn được cân bằng. Xin lưu ý rằng ngay cả trong trường hợp hỏng hoặc mất phải thay thế, bạn vẫn phải trả
lại đúng thời hạn. Chúng tôi sẵn sàng gia hạn. Điều này chỉ có thể làm được nếu bạn thông báo cho chúng tôi biết. Nếu bạn cần biết

thêm thông tin về tài liệu bị mất, còn có thể mua được ngoài cửa hàng không, hãy hỏi ở quầy thông tin tầng hầm UG1 . Nếu không
thể mua được, theo quy định bạn có thể trả tiền( chúng tôi sẽ mua loại tương tự thay thế).
THÔNG TIN HỖ TRỢ được đặt tại tầng hầm, cũng là nơi có các thiết bị để tìm tài liệu cho người đọc ("OPAC"). Bạn cũng có thể
lạc với chúng tôi qua e-mail : bibliothek@freising.de .
Ở quầy thông tin bạn nhận được mã số cho các máy tính INTERNET, và mã truy cập WLAN, thời gian sử dụng hạn chế và mất lệ
phí.
Ở tầng U1 có máy tính và máy in, có thể kiểm tra CD -ROM.
Lệ phí:
•
•
•
•
•
•
•
•

1,-€ / Thẻ
3,-€ / Thẻ làm lại khi bị mất
Phí thường niên: người lớn 12 €; từ 16 tuổi 5 €; 15,-€ / Gia đình; 2,-€ / ngày
Vượt quá thời hạn cho mượn ; 2,- € / một tài liệu mỗi tuần (Trẻ em và thanh thiếu niên € 1)
Đặt trước: 1 €
Chuyển sách (Leihverkehr): EUR 3 mỗi cuốn sách, 2 € cho mỗi bản sao
Internet : EUR 3,-€ / giờ
Thay vỏ đĩa CD: 1 €

Thông qua « Leihverkehr » bạn có thể sách mượn sách và tạp chí từ thư viện khác.
Chúng tôi cũng có một máy photocopy.
XIN LƯU Ý:
• Thư viện là nơi để đọc, để học và cần yên tĩnh. Chúng tôi rất cảm ơn nếu bạn nghĩ đến điều này. Điều này áp dụng cho
người lớn cũng như trẻ em.
• Chó không được phép mang vào thư viện, bên trái của lối vào có chổ để xích.
• Không được phép ăn trong thư viện.
• Túi xách, ba lô khóa trong các tủ ở lối vào.
• Sách thư viện là của chung và cần được giữ gìn. Tách trang và gạch dưới là một mối phiền toái cho người đọc sau và phải
đền.
• Nếu bạn nhận thấy bất kỳ hư hại nào, xin vui lòng cho chúng tôi biết ngay lập tức. Xin không tự sửa chữa (dán các trang của
một cuốn sách , vv.)
• Xin đừng để CD trong xe của bạn hoặc bị mắc kẹt trong các đài xe hơi
• Lệ phí thu nếu trả muộn là cần thiết. Xin đừng đổ lỗi cho các nhân viên thư viện.
• Điều lệ của chúng tôi có tại các quầy thông tin.
• Đối với các đề xuất, chúng tôi rất cảm ơn!
Trong thư viện không được phép sử dụng điện thoại di động!

