Ласкаво просимо до Ґоти!
Ви знаходитись у бібліотеці. Біженці з України та інших
країн можуть зареєструватися у нас безкоштовно. Також
у нас є мовні підручники та розмовники для вивчення
німецької мови та дитячі книжки на українській мові.

Поширені запитання:
Де мені зареєструватися?
На інформаційному столі на
верхньому поверсі.
Скільки коштує читацький
квиток?
Реєстрація для біженців
безкоштовна.
Що мені потрібно для реєстрації?
Вам потрібен документ, що
посвідчує особу (наприклад
паспорт, ...).
Що я можу позичити?
Можна позичити все, що є в
наявності: книги, фільми, музика,
настільні ігри, аудіокниги.

Як я можу повернути медіа?
Ви можете повернути медіа
співробітникам біля стійки на
цокольному поверсі або
скористатися нашою машиною
для повернення медіа в зоні входу
до бібліотеки.
Що станеться, якщо я здам медіа
пізно?
Будь ласка, не забудьте вчасно
здати свої медіа. Якщо ви
повернете занадто пізно,
стягується штраф у розмірі 1 євро
за кожен носій і за
кожен додатковий тиждень. Ви
також отримаєте письмове
нагадування, яке є платним.

Як я можу позичити медіа (носії)?
Ви можете позичити медіа у
наших співробітників біля стійки
на цокольному поверсі (біля входу
до бібліотеки). Позика
безкоштовна.

У вас теж є українські книжки?
Так, у нас є дитячі книжки та
книжки з малюнками на
українській мові. У нас також є
книги для вивчення німецької
мови. Ви можете знайти їх на
верхньому поверсі.

На який термін я можу позичити?
Книги та настільні ігри: 4 тижні
CD та аудіокниги: 2 тижні
Фільми: 1 тиждень

На останньому поверсі (піддашшя)
ви знайдете наш дитячий світ, де
ваші діти можуть гратися.

Willkommen in Gotha!
Hier finden Sie die Bibliothek. Geflüchtete aus der Ukraine und anderen
Ländern dürfen sich bei uns kostenlos anmelden. Wir haben auch
Sprachbücher, um Deutsch zu lernen und Kinderbücher in ukrainischer Sprache.

Häufig gestellte Fragen:
Wo melde ich mich an?
An der Information im Obergeschoss.

Wie kann ich meine Medien
zurückgeben?

Was kostet ein Bibliotheksausweis?

Sie können die Medien an der Theke im
Erdgeschoss zurückgeben oder unseren
Rückgabeautomaten im
Eingangsbereich nutzen.

Die Anmeldung ist für Geflüchtete
kostenlos.
Was brauche ich für die Anmeldung?
Sie brauchen ein Ausweisdokument
(Aufenthaltsgenehmigung,
Personalausweis, Reisepass, …).
Was darf ich ausleihen?
Sie dürfen alles ausleihen. Dazu
gehören Bücher, Filme, Musik,
Gesellschaftsspiele, Hörbücher.
Wie kann ich die Medien ausleihen?
Ihre Medien können Sie an der Theke
im Erdgeschoss von unseren
Mitarbeitern verbuchen lassen. Die
Ausleihe ist kostenlos.

Was passiert, wenn ich die Medien zu
spät abgebe?
Bitte geben Sie Ihre Medien unbedingt
rechtzeitig ab. Wenn Sie ein Medium
zu spät zurückgeben, fallen pro
Medium und pro Woche 1 Euro
Strafgebühr an. Außerdem erhalten Sie
eine kostenpflichtige Mahnung.
Haben Sie auch ukrainische Bücher?
Ja, wir haben einige Bilder- und
Kinderbücher in ukrainischer Sprache.
Außerdem haben wir auch Bücher zum
Deutschlernen. Diese finden sie im
Obergeschoss.

Wie lange darf ich Medien ausleihen?
Bücher und Gesellschaftsspiele: 4
Wochen
CDs und Hörspiele: 2 Wochen
Filme: 1 Woche

Im Dachgeschoss finden Sie unsere
Kinderwelt, in der ihre Kinder gerne
spielen dürfen.

