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         Serbisch 

Добродошли 

Позивамо Вас да у библиотеци отркијете примјерака грађе: 

 књиге (белетристика и стручне књиге) 

 књиге за децу и омладину 

 часописе 

 звучне књиге 

 игре 

 конзолне игре 

 ДВД-ове / Блу-реј дискове 

 ЦД-ове 

 пакете грађе (нпр. језички курсеви) 

 књиге на страним језицима 

 електронске књиге 

Поред тога нудимо 

 манифестације 

 приступ интернету 

 сервис копирања 

 курсеве немачког језика 

 рачунарске курсеве  

 места за учење 

 

Учлањење: 
Учлањење се врши лично. За пријаву је потребно следеће:  

 идентификациони документ са фотографијом 

 пријавни лист 

 предавање попуњеног обрасца за учлањење 

 

Деца до напуњене 18. године живота се могу пријавити само уз писмену 
сагласност и изјаву о преузимању одговорности законских старатеља. Исти 
се обавезују да ће у име заступаног лица намирити неплаћене таксе те да ће 
извршити евентуалне замене новим примерцима. 

 

Након учлањења се издаје чланска карта на основу које је могуће 
позајмљивати грађу из библиотеке. Чланска карта се не може преносити на 
трећа лица.  
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         Serbisch 

 

Молимо да нас обавестите о промени имена и адресе. Евентуални губитак 
чланске карте је потребно одмах пријавити библиотеци.  Библиотека издаје 
нову чланску карту уз наплату за то предвиђене таксе. 

 
Позајмљивање 
 

 Грађа која се не може позајмити (нпр. лексикони) посебно је означена.  

 

 Рок за враћање је обавезан. Уколико је рок за враћање прекорачен, на 

наплату доспевају таксе за кашњење.  

 

 Губитак или оштећење грађе се мора пријавити библиотеци. У случају 

губитка или оштећења грађе, наплаћује се накнада за насталу штету. У 

случају губитка једног дела грађе, која је саставни део целог скупа грађе, 

надокнађује се целокупна грађа. Као оштећење важи и писање, 

подвлачење или означавање маркерима у књигама или на другој грађи. 

 

 Уколико жељена грађа тренутно не буде доступна у библиотеци, иста се 

може резервисати уз плаћање таксе.  

 

Радујемо се Вашој посети! 

 


