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Видання книг & розцінки - як записатися в бібліотеку та отримати картку читача?  

Отримання книг та інших носіїв інформації на тимчасове використання можливе за наявності 

картки читача. Цей документ видається на підставі пред'явленого чинного паспорта, а також 

свідоцтва про прописку (Anmeldebestätigung) або акта реєстрації в країні 

(Registrierungsschein des Ordnungsamts) із зазначенням адреси проживання в Німеччині. 

Якщо картка читача видається користувачеві, який не досяг 18 років, необхідний підпис його 

батьків або законних представників. Картка читача дійсна як у Центральній бібліотеці міста, 

так і у її чотирьох філіях. 

Вартість послуг бібліотеки 

Абонементна річна плата становить 24 євро, терміном на 6 місяців - 15 євро. Школярі, 

студенти та особи, які мають Lübeck-Card, можуть отримати знижку 50% на оплату 

абонементу. У цьому випадку діють такі розцінки: 12 євро та 7,50 євро. Окрім цього читач 

має можливість скористатися одноразовою послугою видачі книг додому: отримання від 

однієї до десяти одиниць бібліотечного фонду терміном на 4 тижні, вартість такої послуги 

становить 3 євро. Отримання на прокат відеофільмів та ігор для приставок: 1 євро дітям до 

14 років (на дитячу картку читача), 2 євро для дорослих та юнацтва (15-17 років). Для дітей 

та юнацтва до настання 18 років отримання читацького абонементу (картки читача) 

безкоштовно. 

Відвідування бібліотеки та перебування в ній є безкоштовним для всіх. 

При недотриманні належного терміну повернення книг до бібліотеки або непродовження 

цього терміну стягуватиметься штраф у розмірі 0,50 євро за перший розпочатий 

прострочений тиждень та за кожну одиницю, а також додатково 0,70 євро за кожну одиницю, 

починаючи з другого тижня запізнення. 

Терміни видачі 

2 тижні: фільми, ігри для приставок, музичні компакт-диски, Tonie та журнали. 

4 тижні: всі інші види інформаційних носіїв - книги, аудіокниги, самовчителі мов тощо. Термін 

повернення книг у бібліотеку може бути за Вашим бажанням, як правило, продовжено. Це 

можна зробити до трьох разів, до закінчення терміну повернення, отримуючи при цьому 

щоразу термін, що дорівнює попередньому (2 або 4 тижні відповідно). Необхідна умова 

продовження терміну видачі – відсутність резервування цієї одиниці. При продовженні 

терміну використання фільмів та ігор для приставок плата за їх прокат стягується знову. 

Новий термін користування нараховується з моменту продовження. 
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Віртуальний фонд  

Бібліотека надає своїм користувачам різні цифрові ресурси, користування якими не вимагає 

додаткової оплати. Серед таких ресурсів є візуальний сервіс “Filmfriend“ 

(https://luebeck.filmfriend.de/de/home), аудіосервіси „Naxos Music Library Jazz“ 

(https://sbluebeck.naxosmusiclibrary.com/jazz/login/library/card /pwd) та „Naxos Music Library 

World“ (https://sbluebeck.naxosmusiclibrary.com/world/login/library/card/pwd). Електронні книги 

та інші види електронних документів можна отримати у сервісі Onleihe 

(https://www.onleihe.de/schleswig_holstein/). 

 
Бібліотеки міста та години роботи 
 
Центральна бібліотека 
Hundestraße 5-17 
23552 Lübeck 
Пон. – П'ят. 10.00 – 19.00 
Суб. 9.00 – 13.00 
E-Mail: stadtbibliothek@luebeck.de 
www.luebeck.de/stadtbibliothek 
Тел.: (0451) 122 - 4114 
 
 
Філія ЦБ       Філія ЦБ 
Kücknitz       Marli-Brandenbaum 
Solmitzstr. 26 | 23569 Lübeck    Max-Wartemann-Str. 5 | 23564 Lübeck 
Тел.: (0451) 122 – 4216     Тел.: (0451) 122 - 4220 
Пон. 10.00 – 13.00 | Вiвт., Cep., П'ят. 14.00 – 18.00 Пон., Вiвт., Cep. 14.00 – 18.00 
Чет.: вихідний      Чeт.: вихідний | П'ят. 10.00 – 13.00 
 
 
 
Філія ЦБ       Філія ЦБ 
Moisling       Travemünde 
Moislinger Berg 2 | 23560 Lübeck    Nordlandring 15 | 23570 Lübeck 
Тел.: (0451) 122 – 4210     Тел.: (0451) 122 – 4227 
Пон., Cep., П'ят. 14.00 – 18.00    Пон., Вiвт., Чет. 14.00 – 18.00 
Вiвт.: вихідний | Чет. 10.00 – 13.00    Сep.: вихідний | П'ят. 10.00 – 13.00 
 
 
 
З питання отримання актуальної інформації на тему “COVID-19 та бібліотека” переходьте за 
посиланням www.luebeck.de/stadtbibliothek 
 


