
Добре дошли в Градска 
библиотека Хановер!

Градската библиотека Хановер включва

• централната градска библиотека на

 Егидиенторплац,

• 16 квартални библиотеки

• и една пътуваща библиотека.

В рамките на работното време 

посетителите имат свободен достъп до всички 

книги и други медии. Те могат 

да четат вестници и списания, да 

ползват Library PressDisplay с 

4 000 вестници и списания на 50 езика, 

да сърфират в Интернет и да ползват WLAN.

Тези медии можете да заемате във всички 

градски библиотеки:

• книги

• книги за слушане

• списания

• музикални дискове

• ноти

• CD-ROM

• DVD

• игри (игрални конзоли и компютърни 

 игри) 

• електронни книги и други медии.

В предлаганите от нас медии ще 

намерите книги за училището и 

професията, обучение и повишаване 

на квалификацията, хоби и свободно 

време, забавления и приятно 

прекарване на времето. Има и книги на 

различни езици: напр. английски, 

френски, арабски, персийски, турски и кюрдски.

Децата са винаги добре дошли в 

нашите библиотеки. Можете да четете, 

да търсите, да опитвате и да играете. 

Четенето доставя удоволствие.

Ако искате да заемате медии, Ви е 

необходима карта. За издаване на 

карта носете личен паспорт или друг 

документ за самоличност с 

удостоверение за право на пребиваване.

За деца и младежи на възраст под 18 

години се изисква подпис на лице, което се 

грижи за тяхното възпитание.

Картата е безплатна за всички, които 

представят Hannover Aktiv-Pass или са 

на възраст под 20 години.

За всички останали картата възлиза на 

24,00 евро за една година.

Картата е валидна 12 месеца, след което 

може да се удължи.
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Stadtbibliothek

БЪЛГАРСКИ
BULGARISCH

Важна информация за всички 
читатели

Отнасяйте се внимателно към медиите. Повредена или 

изгубена медия трябва да бъде възстановена.

Срокове на заемане:

книги  28 дни

други медии 14 дни

Връщайте медиите навреме. Възможно е да поискате 

удължаване на срока на заемане лично, по телефона, чрез 

имейл или по интернет.

При неспазване на сроковете на заемане възникват такси:

деца до 14 години заплащат 10 евроцента на медия дневно

лица на възраст над 15 години: 60 евроцента на медия 

дневно 

Имате ли въпроси? Нашите служители с удоволствие ще 

Ви отговорят.

Благодарим Ви за 
посещението. www.stadtbibliothek-hannover.de | www.facebook.com/stb.hannover 

www.instagram.com/stabi_hannover 
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