
 
Informacion në Shqip 

 

   

Bibliotekë e qytetit në K3 

Berliner Platz 12  

74072 Heilbronn 

Tel. 07131 56-3136 

bibliothek@heilbronn.de 

  

E martë deri të premte 10 - 19 Uhr 

E shtune 10 - 15 Uhr 

 

 

Bibliotekë në Böckingen 

Kirchsteige 5 

74080 Heilbronn 

Tel. 07131 398205 

 

 

E martë 14 - 18 Uhr 

E enjte  10 - 12 Uhr 

 14 - 18 Uhr 

Bibliotekë në Biberach 

Altes Schulhaus 4 

74078 Heilbronn 

Tel. 07066 5147 

 

 

E martë 14 - 18 Uhr 

E enjte  14 - 18 Uhr 

Automjeti i Bibliotekës „robi" 

Tel. 07131 56-3107  

 

 

 

 

Stacionët e autobusëve të 

dukshme në faqen e Internetit 

 

Internet: https://stadtbibliothek.heilbronn.de 

Katalogu i Bibliotekës: https://sb-heilbronn.lmscloud.net 

 

Letërnjoftim Bibliotekë 

Përdorimi i mediave në vend është i mundur pa një letërnjoftim Bibliotekë. Ju duhet një letërnjoftim Bibliotekë për të huazuar ose 

për të përdorur internetin. 

Me letërnjoftimin e Bibliotekës mund të huazoni deri në 50 media dhe të përdorni të gjitha ofertat dixhitale të Bibliotekës së qytetit. 

Ju do të merrni letërnjoftimin tuaj të Bibliotekës me paraqitjen e një kartë e identitetit që e permban fotografin e juaj. 

Fëmijët deri në 14 vjeç kërkojnë nënshkrimin e një prindi ose kujdestari ligjor. 

Letërnjoftimi është pa pagës për fëmijët dhe te rriturit deri 19 vjeç dhe për refugjatët. 

Media per huazim 

Do të gjeni ibra, filma, muzikë, libra audio, revista, fletë muzikë, lojëra, revista, paketa për të mësuar gjuhë, Tonies, lapsa Ting, 

lexues të librave elektronikë, tableta demence ose instrumente muzikorë për të huazuar. 

Ne ofrojmë romane dhe libra për fëmijë në shumë gjuhë: Shqip, Arabisht, Kinezisht, Anglisht, Frengjisht, Italisht, polak, Spanjisht, 

Rumenisht, Rusisht, Turqisht dhe Hungarez. 

 

Ju keni qasje në një gamë të gjerë të mediave dixhitale në shtëpi dhe brenda Bibliotekës: baza të dhënash, filma, muzikë, libra 

elektronikë, audiot e elektronike, udhëzime në internet, revista elektronike dhe letra elektronike. 

PressReader ju jep qasje të pakufizuar dhe të lehtë në mbi 6000 gazeta dhe revista nga gjithë Bota, në 60 gjuhë - të gjitha në 

smartphone, tablet ose kompjuterin tuaj. 

Gazetat e shtypura mund të lexohen në Bibliotekë. 

 

Mobilimi 

Në Bibliotekën e qytetit në K3 mund të përdorni kompjuterë, laptopë, skaner, printerë, fotokopjues, luajtës CD, pozicione dëgjimi 

për muzikë, tableta për fëmijë dhe një piano elektrike. W-LAN është në dispozicion në të gjitha degët. 

 

Afate e huazimit dhe zgjatje 

Librat dhe të gjitha mediat e tjera 4 javë 

Filma 2 javë 

 

Gjatë orarit të punës, ju mund ta zgjasni huazimin tuaj deri në katër herë personalisht ose përmes telefonit në 07131 56-2670. 

Për më shumë informacione mbi katalogun e bibliotekës https://sb-heilbronn.lmscloud.net klikoni në aplikacionin e bibliotekës. 

 

Çmimet 

Çmimi vjetor nga 19 vjet 

Çmimi për tre muaj nga 19 vjet 

Bibliocard për disa biblioteka në rajon Heilbronn-Franken 

Kamatëvonese për fëmijë dhe minoren në medium dhe ditë e hapjes 

Kamatëvonese për te rritur në medium dhe ditë e hapjes 

Paralajmërim i parë (10 ditë pas mbarimi e huazimit) 

Paralajmërimet e mëtejshet secili 

 

 

20,00 Euro 

 8,00 Euro 

 25,00 Euro 

 0,10 Euro 

 0,20 Euro 

1,00 Euro 

 3,00 Euro 
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