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Добре дошли 

Каним Ви да намерите в библиотеката мултимедийни материалa: 

 книги (белетристика и научна литература); 

 книги за деца и юноши; 

 списания; 

 аудиокниги; 

 игри; 

 конзолни игри; 

 DVD / Blu-ray дискове; 

 CD;  

 мултимедийни пакети (например, езикови курсове); 

 книги на чужди езици; 

 електронни книги. 

Освен това Ви предлагаме: 

 организация на различни прояви;  

 достъп до Интернет; 

 копирни услуги; 

 курсове по немски език; 

 компютърни курсове; 

 учебни бюра. 

 
Регистрация: 

 
Регистрацията като читател става лично. За регистрацията са необходими:  

 документ за самоличност с фотография; 

 бланка за регистрация („Meldezettel“);  

 попълнен формуляр за регистрация. 

 

Деца до 18 години могат да бъдат регистрирани само с писмено съгласие и 
поръчителство на законните настойници. Същите са длъжни да заплащат 
неплатените такси, както и възможните разходи за смяна вместо 
представляваното от тях лице. 
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След успешното регистриране се издава карта, с която могат да се заемат 
мултимедийни материали от библиотеката. Картата не може да се предава 
на други лица. 

 

Молим да ни съобщавате за промени в имената и адресите. При загуба на 
картата трябва незабавно да съобщите в библиотеката. Нова карта ще Ви 
бъде издадена срещу такса. 

 
Заемане: 

 

 мултимедийните материали, които не могат да се заемат (напр. 

справочници), са специално обозначени; 

 

 срокът за заемане трябва да се спазва. Ако срокът за заемане бъде 

превишен, се налагат съответни такси; 

 

 библиотеката трябва да бъде уведомена при загуба или повреда на 

мултимедиен материал. За загубени или повредени мултимедийни 

материали се плаща обезщетение. При загуба на части от мултимедиен 

материал, състоящ от много части, се заменя целият мултимедиен 

материал. Като повреда се определя също писане, рисуване и 

подчертаване в книги и други мултимедийни материали; 

 

 ако желаният от Вас мултимедиен материал в момента липсва в 

библиотеката, той може да бъде запазен срещу такса. 

 
 
Радваме се, че ни посетихте! 

 


