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2 години безкоштовного 

використання Wi-Fi  

Використання матеріалів 

онлайн 

• Зареєстровані користувачі в міській 

бібліотеці Бернбурга (Заале) можуть 

користуватись та завантажувати 

електронні медіа цілодобово 

• Понад 80 000 медіа – електронні книги, 

аудіо та відео, електронні документи, 

включно іноземна та багатомовна 

література, навчальні посібники 

• Зручно з дому та в дорозі 

 

 

Для прихильників фільмів  

• Трансляції фільмів та серіалів за 

допомогою бібліотечної картки 

 

 

 

Енциклопедія Брокхауз 

• Онлайн-доступ до енциклопедії для 

дітей та підлітків. 

У вас є запитання чи 

пропозиції?  

Звертайтесь до нас! 

 



Наші інформаційні 

пропозиції 

• Індивідуальна консультація щодо 

пошуку інформації 

• Онлайн-каталог для пошуку всього 

асортименту 

• Різні заходи (авторські читання, 

читання для дітей) 

• Продовження терміну користування 

взятого в бібліотеці медіа, попереднє 

замовлення медійних матеріалів  

• Бібліотечний книгообмін 

Наші медійні пропозиції 

• Художня література (іноземна та 

багатомовна) 

• Науково-популярна література (мовні 

та навчальні посібники, словники, 

книжки з картинками) 

• Медіа для дітей та молоді (іноземні та 

багатомовні) 

• Газети та журнали 

• Диски CD, DVD, CD-ROM 

• Ігри для ПК/консолі, настільні ігри 

• Аудіониги 

 

 

Онлайн-каталог 

• Дослідження в базі даних міської 

бібліотеки Бернбург (Заале), (також з 

дому) 

• За допомогою поточного читацького 

квитка ви можете увійти та переглянути 

свій обліковий запис  

• Реєстрація відбувається з вашим 

номером користувача та PIN-кодом = 

датою народження у формі РРРРММДД 

• Ви можете самостійно продовжити 

термін користування та резервувати 

медіа, які хочете взяти в бібліотеці 

 

Наш каталог ви знайдете за посиланням 

www.bibliothek-bernburg.de 

 

 

Графік роботи 

 

Ціна  

• Реєстрація проводиться з дійсним 

документом, що засвідчує особу (паспорт, 

посвідка на проживання) 

• Для дітей та підлітків до 16 років для 

реєстрації потрібна згода законного 

опікуна 

 

 

 

Терміни для використання 

бібліотечних матеріалів 

• Продовження терміну використання 

матеріалів можливо особисто, по 

телефону, електронною поштою або 

онлайн через ваш обліковий запис, якщо 

немає попереднього замовлення іншим 

користувачем  

Дорослий  18 EUR 

Діти/підлітки  

(до 18 років) 
  6 EUR 

Разова плата  

(діє протягом 31 дня) 
  4 EUR 

DVD диски  6 робочі дні  

Всіх інших медіа  24 робочі дні  

Понеділок  14-18 год  

Вівторок, четвер, п’ятниця 10-18 год  

Середа, субота 10-12 год   


