
  

 

Stadtbücherei Wedel         
Rosengarten 6 
22880 Wedel 
Tel.:  04103 / 93 59-0  
Fax : 04103 / 93 59-23  
stadtbuecherei@wedel.de 
 
 

Öffnungszeiten: 
Mo.   13 – 19 Uhr  Do.  10 – 19 Uhr 
Di. 10 – 18 Uhr   Fr.   10 – 18 Uhr 
Mi. Geschlossen  Sa.    9 – 13 Uhr 

 
V.i.S.d.P. Andrea Koehn (Stadtbücherei)  
Wenn Sie auf Veranstaltungen nicht abgebildet werden möchten, 
sagen Sie bitte vorher unseren Mitarbeiterinnen am Einlass Bescheid! 

 
Info in der Bücherei, per Telefon  oder unter 

stadtbuecherei.wedel.de | wedel.bibliotheca-open.de 
 
Flyer Entwurf & Design: WET-V 

Stadtbücherei Wedel 

 

wyciąg z Taryfa  Opłaty 
 
Za korzystanie z Biblioteki Miejskiej Wedel, zgodnie z regulaminem 
Biblioteki Miejskiej Wedel, pobierane są na podstawie cywilno-
prawnej, następujące opłaty (Nutzungsordnung für die 
Stadtbücherei Wedel) pobierane są na podstawie cywilno-prawnej, 
następujące opłaty: 
 
1. Opłata za korzystanie z biblioteki 

Roczna opłata dla dorosłych 28,00 € 
Roczna opłata - legitymacja rodzinna I 40,00 € 
Roczna opłata – legitymacja rodzinna II  
   (tylko pozycje dla dzieci, bez filmów) 

0,00 €   
 

Roczna opłata dla dzieci do lat 18 0,00 €         
Roczna opłata dla dzieci do lat 18  
   (włącznie z filmami). 

14,00 € 

Roczna opłata ze zniżką  14,00 € 
Opłata kwartalna 10,00 € 
Legitymacja instytucjonalna I (Wedla)   0,00 € 
Legitymacja instytucjonalna II (poza Wedla)
  

28,00 €   

                  
2. Usługi dla naszych klientów 

Opłata operacyjna za wypożyczenie 3,00 € 
Rezerwacja pozycji do wypożyczenia 2,00 € 
Przedłużenie okresu wypożyczenia 1,00 €   
Druki / Kopie 0,20 €         

 
3. Kary za przetrzymanie, upominające i dodatkowe 

Rejestracja – dorośli/ ze zniżką  2,00 € / 1,00 € 
Kara za przetrzymanie – dorośli/ dzieci 0,50 € / 0,20 € 
(za pozycję/ dzień, po upływie okresu wypożyczenia do 
osiągnięcia wartości danej pozycji) 
Kara upominająca – 1. / 2. upomnienie 0,60 € / 5,00 € 
Zastępcza legitymacja bibl. - dorośli/ ze zniżką 5,00 € / 3,00 € 
Oddanie niekompletnej pozycji   1,00 € 
Zastępcze opakowanie pozycji wypożyczonej 3,00 € 
Uszkodzenie pozycji wypożyczonej koszt nakładu 
Opłata operacyjna za utratę pozycji  5,00 € 
wypożyczonej i opłaty dodatkowe do ponownego  
nabycia zastępczej pozycji (za każdą pozycję) 
Zwrot kosztów za ustalenie adresu 
zamieszkania 

5,00 € 

 
4. Opłata dla niezarejestrowanych interesentów 

Korzystanie z internetu/ komputera za każdą 
rozpoczętą godzinę 

1,00 € 

 
5. Egzekucje 
Wskazówka: Kasa Miejska Wedel jest upoważniona, na podstawie 
§ 14, ustęp z Prawa Uiszczania Opłat Komunalnych Szlezwig-
Holsztyn (Landu Szlezwig-Holsztyn), do wyegzekwowania 
niepłaconych opłat po minięciu drugiego okresu ponaglenia. 
Użytkownik lub dłużnik ma prawo pisemnie, elektronicznie lub w 
protokole Urzędu Egzekucyjnego sprzeciwić się żądanym 
roszczeniom. 
 
Stadt Wedel -  Burmistrz - Niels Schmidt 

  
Wir bieten: 
 

  
zum Lesen, Hören, Nachschlagen 

 

  
von CD, DVD, Internet, Lexika 

 

  
auf DVD und BluRay  

 

  
aus Zeitung, Zeitschrift und Tablet 

 

  
auf Brett, Computer oder Konsole 

 

  
von DVD und aus dem Internet 

 

  
Kinder, Kultur, Wissenschaft 

 

  
für eBook-Reader, iPad, SmartPhone 
 
 
 

 
 

 
  

 
 

WITAMY 

 
 

Biblioteka Miejska  
w Wedlu 

 

Najważniejsze informacje 
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W naszej ofercie mamy dla Państwa ok. 70.000 
tytułów i wiele innych usług. Aby dać Państwu 
wstępne rozeznanie w naszej bibliotece, 
zebraliśmy tu kilka różnych informacji. 

Karta biblioteczna 
W bibliotece lub w Internecie mogą pobrać 
Państwo formularz rejestracyjny, który po 
wypełnieniu mogą Państwo u nas oddać. 
W formularzu proszę uzupełnić Państwa dane 
osobowe (imię, nazwisko, adres itd.) oraz 
informację o statusie studenta lub faktu poboru 
zasiłków socjalnych. 
Potrzebujemy również Państwa dowód osobisty 
(lub paszport i potwierdzenie meldunku wydane 
przez Ratusz). 
Aby otrzymać zniżki opłat bibliotecznych 
potrzebujemy uprawniający do zniżki 
(legitymacja studencka, zaświadczenie o zasiłek 
m dla bezrobotnych itp.). 
Poprzez złożenie podpisu na formularzu 
wyrażają Państwo zgodę co do zasad 
korzystania z zasobów bibliotecznych oraz 
cennika obowiązującego w naszej placówce..  
 

Okres wypożyczania 
o Książki, słuchowiska, płyty CD-ROM, mapy 

oraz gry mogą Państwo wypożyczyć na 
okres czterech tygodni. 

o Płyty muzyczne CD, płyty DVD, czasopisma i 
filmy wypożyczane są tylko na dwa tygodnie. 

o Poza tym posiadamy też liczne gazety, które 
znajdują się w informacji. Gazet nie 
wypożyczamy. 

o Leksykony i encyklopedie znajdują się w 
dziale „Lernort”. Tu mogą Państwo spokojnie 
pracować i korzystać z internetu za pomocą 
własnego komputera (za opłatą). 

 
Proszę zwracać wypożyczone pozycje w 
terminie, aby uniknąć dodatkowych kosztów. 
 

  
Przedłużenie terminu zwrotu 

Okres wypożyczenia większości zasobów 
bibliotecznych można dwukrotnie przedłużać, chyba 
że zostały one zamówione przez innych 
użytkowników. 
Okres wypożyczenia płyt CD można tylko raz 
przedłużyć. 
Jeśli przedłużą Państwo okres wypożyczenia 
telefonicznie, faksem lub poprzez email, otrzymują 
Państwo od nas płatne potwierdzenie przedłużenia. 
Okres wypożyczenia płyt DVD, gier komputerowych, 
czasopism oraz filmów nie można przedłużyć. 
 

 
Rezerwacje 

Posiadamy serwis wypożyczonych zasobów 
bibliotecznych. 
Rezerwacji dokonać można telefonicznie bądź 
osobiście w informacji. 
Rezerwacji mogą dokonać Państwo również 
bezpośrednio w naszym katalogu internetowym. 
Poinformujemy Państwa, gdy zamówione pozycje 
będą czekały na Państwa do odbioru. 
Za niniejszą usługę pobieramy opłatę. 
 

 
Katalog internetowy 

W naszym katalogu internetowym mogą znaleźć 
Państwo wszystkie przez nas posiadane pozycje. 
Aby otrzymać wgląd do katalogu należy otworzyć  
naszą stronę główną: www.stadtbuecherei.wedel.de 
Dane dostępu do własnego konta to Państwa 
nazwa użytkownika oraz hasło. 
Hasłem jest Państwa własna data urodzenia w 
formacie: DD MM RRRR. 
Tu mogą Państwo przedłużyć kartę biblioteczną. 

   
Miejsce pracy przy komputerze 

Posiadamy dla Państwa w chwili obecnej trzy 
komputery z dostępem do Internetu. Poza tym 
mają Państwo w naszej bibliotece dostęp do 
Internetu przy pomocy własnego laptopa 
(tableta/komórki). 
Do korzystania z tej usługi potrzebują Państwo 
kod dostępu, który otrzymają Państwo za 
dokonaniem opłaty w informacji. 
Dodatkowo posiadamy komputer z dostępem do 
Internetu, z programem Office, drukarką oraz 
skanerem. 

 

Wypożyczanie 
międzybiblioteczne 

Pozycje, których nie posiadamy w naszych 
zasobach można zamówić w innych 
bibliotekach publicznych, jest to usługa 
odpłatna.  
O dalszych szczegółach poinformuje Państwa 
bibliotekarka w informacji. 

 

LiteraToura 
Osobom starszym bądź upośledzonym chętnie 
dostarczamy wypożyczone pozycje do domu.  
Aby skorzystać z tego serwisu, proszę zgłosić 
się do naszych opiekunów:: 

Roswitha Mühlenbein 
Tel.: 04103 / 903 03 07 
E-Mail: woro46@gmail.com 
 
 

Informacja 
Jeśli mają Państwo pytania, potrzebują pomocy, 
proszę zwrócić się do naszej informacji. 
Obecna tam bibliotekarka będzie starała się, w 
ramach swych możliwości, udzielić Państwu 
pomocy. 

 


