
 
 

 

 

Bun venit 

la biblioteca Municipală din Bochum 

 
 
 Ce ofera biblioteca Municipală din Bochum? 

Biblioteca Municipală din Bochum oferă tuturor cetățenilor acces liber la mass-media, informatii și educație. 
În Biblioteca Centrală precum și in celelalte șase biblioteci filiale în cartierele orasului exista personal calificat 
care vă ajuta în găsirea de informații și documente media. 
Aproximativ 400.000 de documente mass-media va sta la dispozitie pentru a petrece timpul liber de zi cu zi, 
pentru învățare și pentru divertisment. 
La biblioteca publică veti gasi urmatoarele: 

 Romane, cărți pentru copii si tineret  Literatură nonbeletristica și Ghiduri 

 Cărți audio, filme și CD-uri cu muzică  Reviste și ziare 

 Jocuri  Cursuri de limbi străine 

 Romane și cărți pentru copii in limbi străine  Cărți, reviste, si ziare in format digital 
.... si multe altele. 

Aceste documente pot fi împrumutate. De asemenea, în bibliotecile noastre puteți citi, învața sau utilizața 
ofertele noastre de căutare. Utilizarea mijloacelor de informare în incinta bibliotecii este gratuita, si posibila 
fara fisa de inscriere. Dacă doriți să împrumutati ceva, trebuie să vă inscrieți și vi se va emite un card de 
utilizator al bibliotecii. 

Cum pot obține un card de bibliotecă? 

În cazul în care dumneavoastra sau copilul dumneavoastră doriți să vă înregistrați, veți avea nevoie de 
cartea de identitate sau pașaport, si certificatul de înmatriculare al biroului de înregistrare de la primaria 
orasului. 
Solicitanții de azil au nevoie de actul de solicitare de azil (BÜMA) sau permisul de ședere si certificatul de 
înmatriculare de la primaria orasului. 

Cat costa cardul de utilizator al bibliotecii? 

 Pentru copii sub 18 ani, cardul este gratuit.  

 Pentru adulți taxa este de 30 € anual (redus 10 €), iar pentru jumătate de an 18 € (redus 6 €) 
Vă rugăm să solicitați modelul cardului care credeti ca vi se potriveste dumneavoastra. Dreptul la o 
reducere, trebuie dovedit. 

Cum pot imprumuta documentele media? 
Documentele media pe care doriți să le împrumutati, trebuie sa le înregistrați personal la unul din terminalele 
de împrumut. Vă rugăm să imprimați si tichetul de hârtie pe care sunt listate elementele împrumutate cu data 
de returnare. 

Cât timp pot păstra documentele media imprumutate? 
Cărți, cărți audio, CD-uri pentru copii, filme, partituri, jocuri și cursuri de limbi străine au o perioada de 
împrumut de 28 de zile. 
CD-uri de muzica, reviste și documente media digitale au o perioadei de împrumut de 14 zile. 

 

 Puteți prelungi perioada de împrumut maxim de două ori, fie personal, telefonic sau pe internet. Vă rugăm să   
rețineți: perioada de împrumut pentru documentele media, care au fost rezervate de un alt client, nu poate fi 
prelungita. 



Ce se întâmplă daca se restituire documentele cu întârziere? 
Dacă veti restitui documentele media împrumutate cu intârziere sau veti prelungi perioada de împrumut prea 
târziu, va trebui să plătiti o amenda. Aceasta costa pro document media: 

 Dupa prima zi: 1,50€  Dupa a 8-a zi: 3,00€ 

 Dupa a 14-a zi: 6,00€  Dupa a 22-a zi: 10,00€ 

 Dupa a 29-a zi: 15,00€  Dupa a 36-a zi: 20,00€ 

Utilizati serviciul nostru gratuit, pentru a vă reaminti via e-mail de expirarea iminentă a perioadei de imprumut 
a documentelor media împrumutate. 

Ce se întâmplă în caz de pierdere sau deteriorare a documentelor media împrumutate de mine? 
Pentru pierderea sau deteriorarea documentelor media imprumutate va revine obligația de despăgubire. 

Cardul meu de bibliotecă este piedut! Ce se intampla acum? 
Vă rugăm să anuntați imediat la biblioteca municipală și lăsați sa vi se blocheze cardul ca măsură de 
siguranta. Dispozitivul de blocare poate fi eliminat în cazul în care cartela de utilizator este regasita. Pentru 
aceasta aveti nevoie de documentele de identitate. 
Pentru 7,50 € va putem oferi un card de înlocuire pentru cel pierdut. Si pentru aceasta aveti nevoie de 
documentele de identitate. 

Ce altceva? 
În toate bibliotecile puteți avea acces gratuit la internet dupa prezentarea cardului dvs. de utilizator. 
Noi va oferim următoarele resurse informaționale digitale: 

 Digibib: cataloage de bibliotecă și baze de date din literatura de specialitate din întreaga lume 

 Munzinger Online: informații sigure despre oameni, țări, literatură, film și muzică 

Sub linkul www.onleiheruhr.de puteți descărca gratuit ebooks, audiobooks, și ziare care pot fi utilizate 
pentru o perioadă limitată de timp. 

Sub linkul https://stadtbuecherei.bochum.de puteți cauta documente media in catalogul Bibliotecii Publice, 
puteți rezerva documente care momentan sunt imprumutate, puteți sa urmăriți contul dvs. media și puteți 
prelungi perioadele de împrumut de până la de două ori. 

In bibliotecile noastre exista in mod regulat momente de citire de povesti pentru copii: 

 Biblioteca centrală, în fiecare marți la orele 16:30 

 Biblioteca Gerthe, fiecare joi la orele 15.30 

 Biblioteca Langendreer, în fiecare luni la orele 16:30 

 Biblioteca Linden, în fiecare luni la orele 16:30 

 Biblioteca Querenburg, în fiecare marți la orele 16:30 

 Biblioteca Wattenscheid, în fiecare joi la orele 16:30 
Noi va oferim în mod regulat tururi ale biblioticii cu ghid. Natural, sunteți binevenit! 

Evenimente curente și datele, se pot vedea sub linkul http://www.bochum.de/stadtbuecherei/aktuelles 
De asemenea, puteți să ne găsiți pe Facebook la adresa 
https://www.facebook.com/Stadtbuecherei.Bochum/ 

Pentru alte întrebări, vă rugăm să contactați echipa de angajați ai bibliotecii publice. 

Adrese și orele de deschidere 
Biblioteca Centrala Biblioteca Gerthe 
Gustav-Heinemann-Platz 2-6, 44777 Bochum Heinrichstr. 4, 44805 Bochum 
Tel. 02 34 / 9 10 24 96 Tel. 02 34 / 8 58 66 
Luni - Vineri 10:00 – 19:00, Sambata 10:00 – 13:00 Luni, Marti, Joi, Vineri 11:00 – 18:00 

Biblioteca Langendreer Biblioteca Linden 
Unterstr. 71, 44892 Bochum Hattinger Str. 804-806, 44879 Bochum 
Tel. 02 34 / 8 93 79 39 Tel. 02 34 / 9 40 96 84 
Luni, Marti, Joi, Vineri 11:00 – 18:00 Luni, Marti, Joi, Vineri 11:00 – 18:00 

Biblioteca Querenburg in Uni-Center Biblioteca Wattenscheid in Gertrudis-Center 
Querenburger Höhe 270, 44801 Bochum Alter Markt 1, 44866 Bochum 
Tel. 02 34 / 9 10 91 41 / 42 Tel. 02 34 / 9 10 65 28 / 29 
Luni, Marti, Joi, Vineri 11:00 – 18:00 Luni, Marti, Joi, Vineri 11:00 – 18:00 

Biblioteca de familie Wiemelhausen 
Markstr. 292, 44801 Bochum 
Tel. 02 34 / 7 54 01 
Luni, Marti, Joi, Vineri 11:00 – 18:00 

Informații și regulamentul de utilizare a bibliotecii publice Bochum. 
Rumänische Fassung. Stand: 07/2022 

http://www.onleiheruhr.de/
http://www.bochum.de/stadtbuecherei/aktuelles
http://www.facebook.com/Stadtbuecherei.Bochum/
http://www.facebook.com/Stadtbuecherei.Bochum/

