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Bem-vindos à Biblioteca Municipal de Duisburg!
Sobre nós
A Biblioteca Municipal de Duisburg é uma instituição municipal para todos e proporciona acesso livre a
meios de comunicação, informação e educação.
As nossas bibliotecas
Biblioteca Central, Steinsche Gasse 26, 47051 Duisburg; 13 filiais; 1 biblioteca sobre rodas (autocarro
ambulante). Endereços, horário de abertura e o horário do autocarro ambulante podem ser consultados no
nosso site.
O nosso serviço
O que lhe oferecemos
 para emprestar: cerca de 600.000 meios de comunicação (livros, revistas, notas, jogos, música,
filmes, meios de comunicação digitais e muito mais) para todas as faixas etárias
 para usar no local: postos de trabalho com acesso à Internet, WiFi, espaços de leitura, jornais, sala
de ensaio musical, makerspace, zona de gaming, fotocopiadora
 para assistir: eventos para crianças e adultos, como p. ex. visitas guiadas, eventos de leitura em voz
alta, leituras
A permanência nas nossas bibliotecas e a utilização dos nossos recursos no local são gratuitas. Para alguns
serviços (entre eles a utilização dos nossos computadores, a execução de fotocópias, a reserva da nossa
sala de ensaio musical) e para o empréstimo de meios de comunicação precisa de um cartão da biblioteca.
Cartão da biblioteca
O seu registo pode ser realizado no local ou online. Para o registo precisamos dos seguintes documentos:
 Cartão de cidadão/bilhete de identidade ou
 Passaporte com certificado de residência do serviço de registo de residentes ou
 (num caso excecional) Autorização de circulação livre ou título de residência (validade mínima de 3
meses)
Não é permitido ceder o cartão da biblioteca a outras pessoas para a utilização do mesmo.
Custos do cartão da biblioteca
 por 12 meses 20,00 €, no caso de receção de determinados benefícios sociais 10,00 €
 por 6 meses 12,00 €
 por 3 meses 7,00 €
 por 1 mês 5,00 €
 para crianças/adolescentes até completarem o 18.º ano de vida 0,00 €
 para alunos*as de uma escola de ensino regular em Duisburg até completarem o 25.º ano de vida
0,00 €
 para formandos (com residência em Duisburg; de empresas sediadas em Duisburg) 0,00 €
Por favor informe-nos imediatamente se perder o seu cartão da biblioteca! O cartão de substituição custa
4,00 €.
Prazos de empréstimo
 Em princípio 28 dias
 14 dias (p. ex. audiolivros, CD, jogos de consola)
 7 dias (p. ex. filmes)
Por favor observe a indicação do respetivo prazo de empréstimo na sua ficha de prazos. É com prazer que
lhe lembramos o prazo por e-mail, caso o deseje. Fale connosco ou registe isso na sua conta.

Custos adicionais:






Exceder o prazo de empréstimo 0,45 € por dia/meio de comunicação
Envio de uma comunicação por correio 1,00 €
Empréstimo de determinados meios, p. ex. jogo de consola, a partir de 1,00 €
Fotocópias a partir de 0,10 €
Solicitação de um meio de comunicação de outra biblioteca 3,00 €

Mediante perda ou danificação de meios de comunicação terá de pagar a nova aquisição e a integração.
Todas as informações importantes sobre a Biblioteca Municipal estão disponíveis em www.stadtbibliothekduisburg.de. Aqui também pode consultar online a sua conta de utilizador e o nosso catálogo.
Os nossos colaboradores e as nossas colaboradoras estão à disposição para responder às suas
perguntas.
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