
Інформація

      Міська бібліотека м. Ульм

600 000 засобів масової інформації онлайн та на сайті

Міська бібліотека м. Ульм – Центральна бібліотека
Vestgasse 1 (Вестґассе 1), 89073 Ульм
www.stadtbibliothek.ulm.de

Продовження терміну користування   0731/161 – 4144
ausleihe.zentralbibliothek@ulm.de

Для довідок  0731/161 – 4140
stadtbibliothek@ulm.de

Дитяча бібліотека   0731/161 –  4161
kinderbibliothek@ulm.de

Години роботи
Вівторок – П‘ятниця      10:00 – 19:00 
Субота             10:00 – 14:00

Відділення бібліотеки в районі Бьофінґен
Haslacher Weg 93 (Гаслахер Веґ 93), 89075 Ульм,          Тел. 
0731/161-4154
stadtteilbibliothek.boefingen@ulm.de

Відділення бібліотеки в районі Есельсберґ
Stifterweg 70 (Штіфтервеґ 70), 89075 Ульм,                   Тел. 
0731/161-4155
stadtteilbibliothek.eselsberg@ulm.de

Відділення бібліотеки в районі Віблінґен
Buchauer Straße 9 (Бухауер Штрассе 9), 89079 Ульм,  Тел. 
0731/161-4162 
stadtteilbibliothek.wiblingen@ulm.de

Відділення бібліотеки в районі Вестштадт
Moltkestraße 10 (Мольткештрассе 10), 89077 Ульм,  Тел. 
0731/161-4150
stadtteilbibliothek.weststadt@ulm.de

Пересувна бібліотека
Moltkestraße 10 (Мольткештрассе 10), 89077 Ульм,  Тел. 
0731/161-4150, -4152
fahrbibliothek@ulm.de

  Koнтакти

www.stadtbibliothek.ulm.de



У міській бібліотеці м. Ульм та всіх її відділеннях можна 
брати матеріали на будь-які теми. Ви можете взяти 
романи, дитячі книги, книги для вивчення мов, нехудожню 
літературу, журнали, ігри, фільми, музику та аудіокниги; 
предмети побуту; предмети для дозвілля або музичні 
інструменти, а також скористатися онлайн-бібліотекою.

Реєстрація
При першому відвідуванні, будь ласка, візьміть із собою 
посвідчення особи з довідкою про реєстрацію за місцем 
проживання.

Читацький квиток
Читацький квиток видається безкоштовно та не може 
бути переданий третім особам. Без читацького квитка 
користування бібліотекою неможливе. Квиток дійсний 
впродовж 1 року.

WLAN
Мережа WLAN доступна у Центральній бібліотеці. Крім 
того, в бібліотеці можна скористатися робочими місцями з 
доступом до інтернету.

 

Диски DVD, Blu-ray та консольні ігри за 1 шт.:         1 евро
Продовження терміну користування цих носіїв
за 1 шт.:                                                                                  1 евро
Попереднє замовлення за 1 шт.:           1 евро

Плата за прострочене користування
Після закінчення періоду користування за кожен предмет 
та день протермінування стягується така плата:
• для дітей (до повних 14 років)                            0,10 евро
• для молоді та дорослих                                   0,30 евро

Нагадування
Якщо носії не повернені впродовж дозволеного терміну 
користування, буде надіслано письмове нагадування, 
за яке стягується додаткова плата, незалежно від пені за 
прострочення:
Перше нагадування або попередження про 
оплату                                                                            1,00 евро
Друге нагадування         2,50 евро
Третє нагадування         4,00 евро

Ви можете увійти до всіх онлайн-послуг через сайт www.
stadtbibliothek.ulm.de, використовуючи свій номер 
користувача (на вашому читацькому квитку) та пароль (дата 
вашого народження у форматі ДД.MM.РРРР).

У обліковому записі Ви можете переглянути терміни 
користування взятих медіафайлів та продовжити їх. Доступ 
до облікового запису можна отримати у каталозі бібліотеки 
у вкладці «Меню».

У каталозі нашої бібліотеки на сайті www.opac.ulm.de Ви 
можете в режимі онлайн дізнатися, які медіа є в наявності, і 
зробити попереднє замовлення.

Отримайте доступ до електронних книг, аудіокниг, газет 
та навчальних відеоматеріалів, не виходячи з дому, за 
допомогою Onleihe на сайті www.onleiheulm.de.

Вивчайте німецьку мову за допомогою додатку Rosetta 
Stone.

На прес-порталі Genios Ви можете прочитати повний 
текст статей, який містить приблизно 300 щоденних 
та щотижневих газет, а також близько 800 фахових та 
розважальних журналів.

У додатку Tigerbooks Ви знайдете цифрові книги та 
аудіокниги для дітей віком від 2 до 12 років, навіть із 
вбудованою функцією читання вголос.

4 тижні - термін користування для книг (включаючи 
бестселери), аудіокниг, музичних боксів Тоні (Tonies) та 
музичних компакт-дисків, комп‘ютерних та настільних ігор, 
медіабоксів MINT, нехудожніх DVD-дисків.
2 тижні - термін користування поширюється на журнали, 
консольні ігри, бібліотеку речей.
1 тиждень - період користування поширюється на DVD та 
Blu-ray диски (художні фільми та музика).
 
Термін користування може бути продовжено тричі. Терміни 
користування журналами та музичними колонками Тоні 
(Tonies) не підлягають продовженню. Термін користування 
бестселерами можна продовжити лише один раз.

Реєстрація та надання у тимчасове 
користування засобів масової інформації Цілодобові онлайн-послуги

Оплата

Терміни користування


