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Informații importante pentru 
toți cititorii

Folosiți materialele cu grijă. Materialele deteriorate 

sau pierdute trebuie înlocuite.

Perioada de împrumut:

cărți   28 de zile

Alte materiale 14 zile

Vă rugăm să returnați materialele la timp. 

Prelungirea perioadei de împrumut se poate face 

personal, telefonic, prin e-mail sau pe internet.

În cazul depășirii perioadei de împrumut, se 

percep următoarele taxe: Copiii de până la 14 ani 

plătesc 10 cenți pe material pe zi

Peste 15 ani: 60 cenți pe material pe zi 

Aveți întrebări? Angajații noștri vă răspund cu 

plăcere la întrebări.

Vă mulțumim că ne-ați vizitat.

STADTBIBLIOTHEK	 168	42169
Hildesheimer	Straße	12,	30169	Hannover

STADTBIBLIOTHEK	AM	KRONSBERG	 168	34255
Thie	6,	30539	Hannover	

STADT-/SCHULBIBLIOTHEK	BADENSTEDT		 168	46564
Plantagenstraße	22,	30455	Hannover

FAHRBIBLIOTHEK		 168	46564	

STADT-/SCHULBIBLIOTHEK	BOTHFELD	 168	48255
Hintzehof	9,	30659	Hannover

STADTBIBLIOTHEK	DÖHREN	 168	49140
Peiner	Straße	9,	30519	Hannover

STADTBIBLIOTHEK	HERRENHAUSEN	 168	47687
Herrenhäuser	Straße	52,	30419	Hannover

STADTBIBLIOTHEK	KLEEFELD	 168	44237
Rupsteinstraße	6/8,	30625	Hannover

STADTBIBLIOTHEK	LINDEN	 168	42180
Lindener	Marktplatz	1,	30449	Hannover

JUGEND-/STADTBIBLIOTHEK	LIST	 168	43570
Lister	Straße	11,	30163	Hannover

STADTBIBLIOTHEK	MISBURG	 168	32257
Waldstraße	9,	30629	Hannover	

STADT-/SCHULBIBLIOTHEK	MÜHLENBERG	 168	49541
Mühlenberger	Markt	1,	30457	Hannover

NORDSTADTBIBLIOTHEK	 168	44068
Engelbosteler	Damm	57,	30167	Hannover

OSTSTADTBIBLIOTHEK	 168	43959
Lister	Meile	4,	30161	Hannover

STADTBIBLIOTHEK	RICKLINGEN	 168	43079
Anne-Stache-Allee	7,	30459	Hannover

STADT-/SCHULBIBLIOTHEK	RODERBRUCH	 168	48780
Rotekreuzstraße	21	A,	30627	Hannover

KINDER-	UND	JUGENDBIBLIOTHEK	SÜDSTADT	 168	44744
Schlägerstraße	36	C,	30171	Hannover

BIBLIOTHEK	VAHRENHEIDE	 168	49849
Wartburgstraße	10,	30179	Hannover	

STADTBIBLIOTHEK	VAHRENWALD	 168	43815
Vahrenwalder	Straße	92,	30165	Hannover
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În toate bibliotecile 
municipale puteți 
împrumuta următoarele 
materiale:

• cărți

• cărți audio

• reviste

• CD-uri cu muzică

• note

• CD-ROM-uri

• DVD-uri

• jocuri (WII și jocuri pe PC) 

• e-Books și alte materiale electronice

În oferta noastră de materiale găsiți cărți 

pentru școală și profesie, pentru formarea 

continuă, hobby-uri și timpul liber, distracție 

și divertisment. Există, de asemenea, cărți în 

diferite limbi străine, cum ar fi limba engleză, 

franceză, arabă, persană, turcă și kurdă.

În bibliotecile noastre ne bucurăm mai ales 

de vizitele copiilor. Aceștia pot citi, căuta prin 

rafturi, pot testa și se pot juca. 

Cititul este o plăcere.

Dacă doriți să împrumutați cărți, aveți nevoie de 

un permis de bibliotecă. Vă rugăm să aduceți 

un act de identitate împreună cu certificatul de 

ședere.

Copiii și tinerii sub 18 ani au nevoie de 

semnătura unui tutor legal.

Permisul de bibliotecă este gratuit pentru toate 

persoanele care prezintă pașaportul Hannover 

Aktiv-Pass sau au vârsta sub 20 de ani.

Pentru restul persoanelor, permisul de 

bibliotecă are prețul de 24,00 euro pe an. 

Permisul este valabil 12 luni, după care poate 

fi prelungit.

Bine ați venit la biblioteca 
municipală Hanovra! 

Biblioteca municipală Hanovra are

• sediul principal în

 Aegidientorplatz

• 16 biblioteci de cartier

• și o bibliotecă mobilă

În timpul programului cu publicul, vizitatorii au 

acces liber la toate cărțile și la alte materiale. 

Pot citi ziare și reviste, utiliza Library 

PressDisplay cu 4.000 de ziare și reviste în 50 

de limbi, pot naviga pe internet și pot folosi 

rețeaua WLAN.


