Bulgarisch
1. Добре дошли в библиотеката!
2. Библиотеката ви поздравява сърдечно. През работното време имате свободен достъп до
всички медии.
3. В нашата библиотека можете да намерите следните медии:
печатни, аудио и видео медии
3.1. Книги, аудио книги, езикови курсове, карти, научна литература , DVD-та и музикални CD
-ROM дискове могат да бъдат заети в продължение на 4 седмици.
3.2. Музикални дискове , филми,конзолни игри и списания могат да бъдат заети в
продължение на 2 седмици.
4. Условия за вземане на медии
 Годишната такса за възрастни е 18 €.
 Деца и юноши под 19 години и притежателите на "Лудвигсбург карта" ползват
библиотеката безплатно.
 Бежанците, които все още не притежават " Лудвигсбург карта" , могат да ползват
безплатно библиотеката срещу показ на жилищна регистрация.
 Повечето от нашите медии се заемат безплатно.
 Вие трябва да платите 1 € за вземане под наем на филми за възрастни и Nintendo DS
игри.
 За всички други конзолни игри, както и за специални медии, трябва да платите 2 € за
вземане под наем.
4.1. Вие можете да вземете до 5 медии едновременно у дома.
4.2. Таксата за запазване на медии е 1 €. Можете да получите известие, когато медиите
са готови за вземане под наем.
4.3. Регистрацията и издаването на читателска карта се извършва само срещу валиден
документ за самоличност.
4.4. За регистрация на деца и юноши под 19 години се изисква подпис на поне един от
родителите.
4.5. Моля, пазете медиите, които заемате. Библиотеката взема такси за загубени или
повредени медии.
4.6. Срокът за заемане на медии може да се отпечата на принтера. Натиснете на екрана за
автоматична проверка "Print и завърши" (Drucken und beenden), за да получите списък,
който ви казва колко дълго можете да запазите медиите.
5. Връщане на медиити
5.1. Можете да запазите медиите до края на срока, който е на вашата разпечатка.
5.2. Моля, върнете медиите навреме или удължете срока на кредитиране. Библиотеката
взема такса за просрочени медии.
6. Използване на интернет
Вие можете да използвате до 5 часа седмично свободен интернет на компютрите в
библиотеката срещу валидна читателска карта.
Можете да използвате нашия безплатен WLAN (WLAN-LB).
7. Други
 Можете да използвате "Press Reader" в нашата библиотека в салона за списания, да
четете новини от цял свят, на всички езици.
 Можете да научите "Немски език за чужденци" (DaF) у дома или в нашата библиоте
ка с помощта на различни средства (tablet , книги и т.н.) .
8. Благодарим Ви за посещението!

