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Читацький квиток
За наявності читацького квитка Ви можете взяти напрокат до 50 медійних одиниць та користуватися усім асортиментом
міської бібліотеки в електроному вигляді. Для оформлення читацького квитка необхідно мати із собою посвідчення
особи з фотокарткою. Дітям віком до 14 років для запису до бібліотеки необхідний письмовий дозвіл батьків. Для дітей
віком до 19 років читацький квиток надається безкоштовно. Біженцям, за певних умов, також надається безкоштовний
читацький квиток з можливістю прокату до 3 медійних одиниць.
Медійний асортимент бібліотеки
Пакети для вивчення мови, книги, фільми, музика, аудіокниги, ноти, ігри, комп'ютерні ігри, журнали, радіоп'єси для дітей
«Tonies», ручки для дітей з функцією прослуховування «Ting-Stifte», електроні книги, планшети для людей похилого віку
з та без деменції «Media Dementia Tablets» та музичні інструменти – це все можна отримати напрокат в міській
бібліотеці. Знайдеться щось для кожного віку.
Ми пропонуємо романи та дитячі книги англійською, французькою, іспанською, італійською, польською, російською,
арабською, китайською, турецькою та український мовами.
Перебуваючи вдома Ви можете скачувати або дивитись, читати або слухати онлайн фільми, музику, електроні книги,
аудіокниги, учбові посібники-туторіали, електроні журнали та газети. У Пресс-Порталі «PressReader» Ви маєте
можливість читати онлайн-газети зі 100 країн 60-ма мовами.
В базах даних можна знайти інформацію, факти та газетні статті.
Газети у паперовому вигляді можна читати у самій бібліотеці.
Асортимент бібліотеки
У центральній бібліотеці у К3 Ви маєте можливість користуватися комп'ютерами, ноутбуками, сканерами, принтерами,
CD-плеєрами, місцями, облаштованими для прослуховування музики, планшетами для дітей та синтезатором.
У всій бібліотеці доступний безкоштовний Wi-Fi.
Строки прокату та умови подовження:
Книги та інший медійний асортимент за винятком DVD-дисків та радіоп'єс «Tonies»
DVD-диски та радіоп'єси «Tonies»

4 тижні
2 тижні

За нашим графіком роботи Ви можете подовжити строк прокату прийшовши або зателефонувавши до нас за номером
07131 56-2665. Також поза графіком роботи можна подовжити строк прокату через бібліотечний каталог за посиланням
https://sb-heilbronn.lmscloud.net та через бібліотечний застосунок.
Внески
Річний внесок за читацький квиток для осіб старше 19 років
Внесок за читацький квиток строком на 3 місяці для осіб старше 19 років
Одноразовий читацький квиток для прокату одієї одиниці без подовження
Читацький квиток «Bibliocard» для доступу у декілька бібліотек в регіоні Гайльбронн-Франкен
Пеня за кожний робочий день для дітей та підлітків за одну прострочену одиницю взяту напрокат
Пеня за кожний робочий день для дорослих за одну прострочену одиницю взяту напрокат
вартість першого Сповіщення про необхідність сплати (через близько 10 днів)
вартість від 2 до 4 Сповіщення про необхідність сплати (за кожне),
вартість Сповіщення про необхідність сплати за відсутні комплектуючі, сповіщення про необхідність
сплати бібліотечних внесків
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