Rumänisch
1. Bine ați venit la bibliotecă!
2. Biblioteca este foarte încântată să vă ureze bun venit ca vizitator. În timpul orelor de program
aveți acces gratuit la toate articolele mass-media din bibliotecă (unitățile biblioteconomice).
3. În bibliotecă puteți găsi următoarele (unități biblioteconomice) articole mass-media :
presă scrisă si audiovizuală
3.1. Cărți, cărți audio, cursuri de limbi străine, hărți, DVD-uri de specialitate, DVD-uri de
muzică și CD-ROM-uri pot fi împrumutate pe termen de 4 săptămani.
3.2. CD/uri de muzică, filme, jocuri pentru consolă și reviste pot fi împrumutate pe termen de
2 săptămâni.
4. Condiții de împrumut
 Taxa anuală de înscriere este de 18 €.
 Pentru copii sub 19 ani și pentru deținători de legitimație "Ludwigsburg Card" nu se percep
taxe anuale.
 Refugiații, care incă nu dețin legitimația "Ludwigsburg Card " sunt rugați să prezinte
formularul de înregistrare de la cămin.
 Cele mai multe documente pot fi împrumutate gratuit.
 Pentru filmele de adulti si pentru jocurile Nitendo se percepe o taxă de 1 €.
 Pentru toate celelalte jocuri pentru console, precum și pentru servicii speciale mediale, se
percepe o taxă de de 2 €.
4.1. Pot fi împrumutate maximum 5 unități biblioteconomice.
4.2. Pentru rezervarea unei unități biblioteconomice se percepe o taxă de 1 €. Veți primi o
înștiințare când documentul cerut este disponibil.
4.3. Pentru înscriere este nevoie de un document de identitate valabil.
4.4. Pentru înscrierea unui copil sub vârsta de 19 ani este nevoie de semnătura unui părinte.
4.5. Vă rugăm să folosiți cu grijă unitățile biblioteconomice împrumutate. Nerestituirea,
pierderea sau deteriorarea documentelor se sancționează cu plata unei sume aplicate de
către bibliotecă.
4.6. Dacă împrumutul se realizează electronic, apăsați pe ecranele de verificare automată
butonul "Print si termină" (Drucken und beenden) pentru a obține un bilet de împrumut
(Fristzettel) pe care sunt specificate unitățile biblioteconomice și termenul de restituire.
5. Restituirea
5.1. Termenul de restituire a unităților biblioteconomice este specificat pe biletul de împrumut.
5.2. Vă rugăm să restituiți unitățile biblioteconomice la termen. Termenul de împrumut poate
fi prelungit la cerere, înainte de expirarea lui. Nerestituirea la termen a documentelor de
bibliotecă împrumutate se sancționează cu plata unei sume aplicate de către bibliotecă.
6. Utilizarea Internetului
Internetul poate fi utilizat la punctele de lucru din bibliotecă cu permisul de acces valabil (card de
bibliotecă) în mod gratuit, timp de 5 ore pe săptămână.
Puteți utiliza rețeaua nostru WLAN gratuit (WLAN-LB).
7. Diverse
 În sala de ziare și reviste (Zeitschriftenlounge) din bibliotecă puteți utiliza „Press Reader”
pentru a citi știri din întreaga lume, în toate limbile.
 Puteți învăța limba germană ca "limbă străină" (DaF), la domiciliu sau în biblioteca noastră cu
ajutorul a diverse mijloace (tablete, cărți , etc.)
8. Vă mulțumim pentru vizita dumneavoastră!

