
  Slowenisch 

 

1. Dobrodošli v knjižnici! 
 
2. Knjižnica je zelo zadovoljen, da vas lahko pozdravim kot obiskovalec. Imate prost dostop do vseh 

medijev v knjižnici med odpiranjem čase. 
 
3. Najdete naslednjih medijev v naši knjižnici: 

Tiskanje, avdio in video medijev 
3.1. Knjige, zvočne knjige, jezikovni tečaji, zemljevidi, premoženje, DVD-jev in glasbenih DVD-jev 

in CD-ROM-i se lahko izposodili za 4 tedne. 
3.2. Glasba CD-ji, filmi, igralnih konzol in revije si lahko izposodite za 2 tedna. 

 
4. Posojilni pogoji 

• Pristojbina za eno leto je 20 €. 

• Ni letna pristojbina za otroke, mlajše od 19 let in imetnikov "Ludwigsburg Card".  

• Begunci še ne drži "Ludwigsburg Card" prosim predstavite svojo prijavnico . 

• Brez dokazila o prihodu boste lahko do 5 medijev hkrati doma. 
Z dokazilom o prihodu in / ali "Ludwigsburg Card" lahko ima do 10 medijev hkrati doma. 

• Večina naših medijev si lahko izposodite brezplačno. 

• Boste morali plačati 1 € na najem za odrasle filme in Nintendo DS igre. 

• Pri vseh drugih igralnih konzol, kot tudi posebno storitev medijih, boste morali plačati 2 € na 
najem. 

• Rezervirati naših medijev bo pristojbina je 1 €. Boste dobili obvestilo, ko so mediji pripravljeni za 
pickup. 
4.1. Za registracijo zahtevamo veljavno osebno izkaznico ali dokazilo o prihodu. 

Če želite izkoristiti "Ludwigsburg Card", moramo poleg "Ludwigsburg Card" tudi kupon s 
spremno knjižico. 

4.2. Podpis staršev je za registracijo otrok, mlajših od 15 let obvezna. 
4.3. Prosimo, bodite pozorni, da v medijih si sposoditi. Knjižnica mora zbrati pristojbine, če je 

medij izgubi ali poškoduje. 
4.4. Če si sposodim za medije na ekranih avtomatsko preverjanje kliknite "Print in konča" 

(Drucken und beenden) pridobiti seznam, ki vam pove, kako dolgo obdržati medije. 
 
5. Return 

5.1. Lahko obdržite medijev do datuma, na vaš časovni seznamu. 
5.2. Prosim, prinesite medije nazaj pravočasno ali podaljša trajanje posojil. Knjižnica mora 

pobirati pristojbine za zapadlih medijev. 
 
6. Uporaba Internet 
Internet se lahko uporablja na naših internetnih postaj v knjižnici z veljavno člansko izkaznico 
brezplačno za 5 ure na teden. 
Lahko uporabite našo brezplačno WLAN (WLAN-LB). 
 
7. Drugo 

• Lahko uporabite "Press Reader" v naši knjižnici v reviji bivalni prostor, da se glasi novice iz vsega 
sveta, v vseh jezikih. 

• Lahko se učijo "Nemščina kot tuji jezik" (DAF), doma ali v naši knjižnici z uporabo različnih 
medijev (tablete , knjige , itd). 

 
8. Zahvaljujemo se vam za obisk! 


