Ск льки становить штраф за
прострочений час здач ?
Д ти платять 1 Євро 50 за кожне
попередження.

Зв'язок
Stadtbücherei Hagen
Springe 1
58095 Hagen

Доросл ж платять за кожен взятий
додому екземпляр по 1 Євро 50.
При цьому, що кожн 14 дн в штраф
зб льшується в два рази.

02331 - 207 3591

Stadtteilbücherei Haspe
Kölner Straße 1

Як користуватися
м ською
б бл отекою
Хаген?

58135 Hagen

В зьмемо наприклад: дорослий взяв
додому книгу не повернув її вчасно.
Перше попередження: 1,50 €
Друге попередження: 4,50 €
3-

те попередження:

10,50

е попередження:

22,50

4-

€

02331 - 207 4297

Stadtteilbücherei Hohenlimburg
Stennertstraße 6-8
58119 Hagen

€
02331 - 207 4477

Ви будете змушен сплатити штраф в
незалежност в д того, отримаєте ви
попереджувальний лист чи н .
Ви можете повернути взятий взятий
додому екземпляр у будь-який зручний
для вас час. Для цього на вх дних дверях
в б бл отеку є спец альний ящик для
повернення.

stadtbuecherei@stadt-hagen.de

www.hagen.de/stadtbuecherei

Informationen in
ukrainischer Sprache

Як послуги ми можемо вам
запропонувати?
Ви можете брати додому книги,
компакт-диски, журнали, художн
ф льми, ноти, гри для приставок, та
наст льн гри.
В наш й читальн й зал , ви можете
читати, вчитися, грати в наст льн та
компьютерн гри, а також безкоштовно
користуватися Інтернетом.
Ви можете читати електронн
книги, ауд окниги та журнали через
Інтернет-серв сну позику

Ск льки коштує читацький квиток?

В д 7 до 12 рок в читацький квиток
безкоштовний.
Для п дл тк в у в ц в д 13 до 17
рок в школяр в старше 18
рок в - 7 євро.
При реєстрац ї необх дно мати при соб
шк льний або студентський квиток.
Дорослий читацький квиток коштує 15
євро на 1 р к, 28 - на 2 роки або 40 - на 3

www.onleihe24.de

роки.

Ви можете слухати музику на сайт

Для ос б, як отримують соц альну

(hagen.freegalmusic.com).

Щоб брати необх дн засоби масової
нформац ї додому, у вас повинен
бути читацький квиток.
Що вам потр бно мати при соб , щоб
його отримати?
Для дорослих: паспорт або вид на
проживання з вашою поточною
адресою.
А для д тей до 14 рок в необх дний
п дпис батьк в або законного оп куна.

допомогу, та особам, як просять
пол тичного притулку,
читацький квиток коштує 6 євро на р к.
При реєстрац ї потр бно мати при соб
в дпов дн документи
На який терм н Ви можете брати ЗМІ в
б бл отец ?

Художн й ф льм - 1 тиждень. Журнали,
музичн компакт-диски, гри для
приставок бестселери - 2 тижн .
Вс нш засоби масової нформац ї
можуть збер гатися у вас вдома
протягом 4 тижн в.

Як ви можете продовжити терм н
здач взятого у нас прим рника?
Для цього необх дно прийти до
б бл отеки особисто або
зателефонувати за
номером: 02331 207 3591
Через електронну адресу:
stadtbuecherei@stadt-hagen.de

Або на нашому сайт :
www.hagen.de/stadtbuecherei,

де

потр бно натиснути на "OnlineKatalog".Для входу потр бен ваш
номер користувача пароль. Пароль ваша дата народження. Приклад:
01031980 на 1 березня 1980 р.

Чи потр бно вам додатково щось
оплачувати?
Взяти диск з ф льмом додому - 1 Євро,
бестселер або гру для грової риставки-2
євро додатковий внесок.
Важливо пам'ятати:
якщо ви не повернули ЗМІ вчасно
якщо ви щось втратили або з псували
а також при нагод втрати вашого
читацького квитка вам доведеться
платити штраф.

