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Публічна бібліотека Марбах-ам-
Неккар 

 

 
Наша бібліотечна колекція: 

романи, нон-фікшн, дитячі книги, журнали, газети, 
аудіокниги, DVD-диски, література для вивчення 

іноземних мов, ігри, 
читач електронних книг 

 
Як отримати бібліотечну картку... 

... для дорослих: 
нам потрібне дійсне підтвердження адреси (наприклад 

посвідчення особи). Щорічна плата становить 12 €, 
піврічна плата - 7 €. Студенти отримують знижку 50%. 

Бібліотечна картка коштує 1,50 €. Власники «Пропуску на 
культуру та дозвілля» звільняються від плати. 

 
для дітей: 

Нам потрібні підтвердження адреси (наприклад 
посвідчення особи) та підпис батьків.  

Бібліотечна картка коштує € 1,50 або є безкоштовною 
для власників «Культурно-розважального пропуску».  
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Як… 
…довго можно користуватися книгами? 

 
книги, компакт-диски, ігри та читачі електронних книг 
можна позичити на 4 тижні і продовжити 2 рази. DVD-

диски, журнали та можна позичити на 2 тижні. 
 

… скільки літератури можно позичити за раз? 
ви можете позичити стільки літератури, скільки захочете.  

Щоденні газети не можна позичати. 
 

Збори за не тимчасове повернення: 
якщо ви повертаєте літературу несвоєчасно, плата в 

розмірі 0,20 € за день за штуку є обов'язковою; для дітей 
це 0,10 €. Перший лист-нагадування коштує додатково  

3 €, другий - 5 €, а третій - 7 €. 
 

Що робити, якщо книга взята в оренду? 
ви можете зарезервувати за 0,50 € за штуку. 

 
Що робити, якщо в Марбаху немає книги? 

ми намагаємося отримати книгу за допомогою 
міжбібліотечного кредиту. Це коштує максимум 3,50 € за 

штуку. 
 

Що ще можна зробити в міській бібліотеці? 
для дітей і дорослих є багато заходів - уроки читання, 

часи ремесла, читання.  
Інформацію про це можна знайти в інтернеті за адресою 

www.stadtbuecherei-marbach.de. 


