
Bine aţi venit la Biblioteca Municipală Duisburg!

Despre noi 
Biblioteca oraşului Duisburg este o instituţie municipală destinată publicului larg şi oferă acces gratuit la mass-
media, informaţii şi educaţie.

Bibliotecile noastre
Biblioteca Centrală, Steinsche Gasse 26, 47051 Duisburg; 13 filiale; 1 bibliotecă mobilă (autobuz-bibliotecă) 
Adresele, orele de deschidere şi programul bibliotecilor mobile sunt disponibile pe pagina noastră de internet.

Serviciile noastre
Noi vă oferim 

 pentru împrumut: aproximativ 600.000 de materiale media (cărţi, reviste, partituri, jocuri, muzică, filme,
materiale digitale şi multe altele) pentru toate categoriile de vârstă.

 pentru utilizare la faţa locului: puncte de lucru cu acces la internet, WLAN, locuri de lectură, ziare, sală de
repetiţii muzicale, makerspace, zonă de jocuri, fotocopiere.

 la faţa locului: evenimente pentru copii şi adulţi, de exemplu, vizite ghidate, evenimente de lectură cu voce
tare, lecturi.

Şederea în bibliotecile noastre şi utilizarea colecţiilor noastre la faţa locului sunt gratuite. Pentru anumite servicii 
(de exemplu, utilizarea calculatoarelor, realizarea unor fotocopii, rezervarea sălii de repetiţii muzicale) şi pentru a 
împrumuta materiale media, aveţi nevoie de un card de bibliotecă. 

Cardul de bibliotecă
Vă puteţi înregistra la noi la faţa locului sau online. Avem nevoie de următoarele documente pentru înregistrare:

 carte de identitate sau
 paşaport cu certificat de înregistrare a domiciliului de la Serviciul de evidenţă a persoanelor sau
 (în cazuri excepţionale) un permis de liberă circulaţie sau un permis de şedere (valabil pentru cel puţin 3

luni).
Cardul de bibliotecă nu poate fi transmis spre utilizare altor persoane. 

Costurile cardului de bibliotecă
 20,00 euro pentru 12 luni, 10,00 euro dacă beneficiaţi de anumite prestaţii sociale
 12,00 euro pentru 6 luni
 7,00 euro pentru 3 luni
 5,00 euro pentru 1 lună
 0,00 euro pentru copii/tineri până la vârsta de 18 ani
 0,00 euro pentru elevele şi elevii unei şcoli de pregătire generală din Duisburg, până la vârsta de 25 de ani
 0,00 euro pentru tinerii înscrişi în invăţământul de pregătire profesională (rezidenţi în Duisburg; de la

companii cu sediul în Duisburg).
Vă rugăm să ne informaţi imediat dacă vă pierdeţi cardul de bibliotecă! Înlocuirea cardului costă 4,00 EUR. 

Perioadele de împrumut
 28 de zile în principiu
 14 zile (de exemplu cărţi audio, CD-uri, jocuri pe consolă)
 7 zile (de exemplu filme)

Vă rugăm să reţineţi informaţiile referitoare la perioada de împrumut respectivă care sunt trecute pe buletinul de 
împrumut. Vom fi bucuroşi să vă reamintim prin e-mail, dacă doriţi. Vă rugăm să vorbiţi cu noi sau să notaţi acest 
lucru în contul dumneavoastră. 

Costuri suplimentare: 

 Depăşirea perioadei de împrumut, 0,45 euro pe zi/material
 Trimiterea unei notificări prin poştă, 1,00 euro.
 Împrumutul anumitor materiale media, de exemplu, jocuri pentru console, de la 1,00 euro.
 Fotocopii, de la 0,10 euro
 Solicitarea unui material media de la o altă bibliotecă, 3,00 euro.

În cazul pierderii sau deteriorării unor materiale media, va trebui să plătiţi pentru înlocuirea şi reinstalarea acestora.

Informationen in Rumänisch



Puteţi găsi toate informaţiile importante despre biblioteca publică la adresa de internet www.stadtbibliothek-
duisburg.de. Aici puteţi, de asemenea, să vă vizualizaţi online contul de utilizator şi catalogul nostru media. 
Vă rugăm să nu ezitaţi să contactaţi personalul nostru dacă aveţi întrebări. 
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