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NÁLUNK
TÁJEKOZÓDHAT!

OLVASÁS ÉS
SOKMINDEN MÁS!
Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról
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KÖZEL
ÖNÖKHÖZ!
Graz város könyvtára változatos és minőségi kínálattal
várja Önöket, a közel 300.000 médiaanyag közül
minden korosztály megtalálja az érdeklődési körének
megfelelőt. A Zankelhof Központi Könyvtárnak, a médiatárnak, a hat fiókkönyvtárnak, a mozgókönyvtárnak
(Bücherbus) valamint a postával való együttműködésnek köszönhetően szolgáltatásaink mindenki számára
elérhetőek! A folyamatosan bővülő kínálatunk elérhető
a könyvtár honlapján, a www.stadtbibliothek.graz.at
oldalon. Online katalógusunkban böngészhet, olvashat az újdonságokról és feliratkozhat az RSS feedre,
a kikölcsönzött könyveket meghosszabbíthatja, ill.
könyvekre is előjegyezhet, online letölthet a könyvtár
adatbázisából, jelentkezhet a könyvtár által szervezett
programokra, ill. sok minden másra is használhatja a
honlapot.
A LABUKA gyermekkönyvtár szinte naponta szervez
vidám és izgalmas programokat 2–13 év közötti
korosztály számára könyvekről, szakmai témákról és
animációkról, melyek segítségével a gyerekek játékos
módon megismerkedhetnek az olvasás szépségével.
Az idősebb korosztályt is számos ajánlattal várjuk.

ISMERJE MEG
KÍNÁLATUNKAT!
Olvasnivaló: regények, elbeszélések, szakkönyvek, gyermek- és ifjúsági irodalom, idegen nyelvű
könyvek, folyóiratok, napi- és hetilapok
Film és hanganyagok: hangoskönyvek, zenei
CD-k, filmek és dokumentációk DVD-n,
CD-Rom-ok, CD- és DVD-lejátszók
Informatikai szolgáltatások: számítógépek
internetkapcsolattal, WiFi a következő könyvtárakban: Zankelhof, Graz-Nord, Ost, Süd, West
valamint a médiatárban
Letölthető: e-könyvek, audio fájlok, videó fájlok,
elektronikus újságok
Játékok: hagyományos és videojátékok
Tanulás: tananyagok, tanulási segédeszközök,
nyelvtanulási segédanyagok, tanulást támogató
csomagok, számítógépes tanulóprogramok és
sok minden más
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KÖLCSÖNZÉS
EGYSZERŰEN!
Beiratkozás:
A beiratkozáshoz hozzon magával egy fényképes
igazolványt és a lakcímét igazoló dokumentumot.
A bejelentőív letölthető az alábbi honlapon:
www.stadtbibliothek.graz.at.
Kölcsönzés és előjegyzés:
Az olvasójeggyel (Stadtbibliothek-Ausweis) igénybe vehető a könyvtár összes szolgáltatása:
személyesen a könyvtárakban, telefonon a:
+43 316 872-800-as számon vagy akár a
könyvtár honlapján: www.stadtbibliothek.graz.at.
Könyvtárhasználati díjak:
Az éves díj felnőtteknek 15 euró (fél évre
7,50 euró; egyszeri kölcsönzés esetén 2 euró).
Kulturpass vagy SozialCard kártyával az éves díj
10 euró (fél évre 5 euró).
Gyerekek és fiatalok a 18. életév betöltéséig
ingyen igénybe vehetik a könyvtár szolgáltatásait!
A könyvtárban az egész állomány ingyenesen és
bejelentkezés nélkül használható.
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POSTÁVAL VAGY AKÁR BUSSZAL IS!
Graz Városi Könyvtára a postával (Post AG)
együttműködve biztosítja a könyvtárfiókok közötti
kölcsönzést. A Városi Könyvtár olvasójaként kérésre
bármely kölcsönözhető könyvet az Önhöz legközelebbi postafiókba szállítjuk. A példányokat ugyanott
vissza is adhatja (a szolgáltatás felnőtteknek éves
szinten 10 euróba kerül). Továbbá a postaköltség
térítése esetén házhoz szállítás is lehetséges. A házhoz szállítás mozgáskorlátozott személyek számára
ingyenes.
INFORMÁCIÓK
www.stadtbibliothek.graz.at
stadtbibliothek.postservice@stadt.graz.at
Tel.: +43 316 872-800
A grazi könyvtár mozgókönyvtára (Bücherbus)
naponta legalább két megállót keres fel a város
peremén található kerületekben ill. megáll iskolák,
főleg alsó tagozatos általános iskolák előtt. A mozgókönyvtár buszmenetrendjéből megtudhatja, hogy
mikor és mennyi ideig tartózkodik a busz az egyes
megálló helyeken:
www.stadtbibliothek.graz.at
buecherbus@stadt.graz.at
Tel.: +43 664 414 36 13 oder +43 316 872-800
buecherbus@stadt.graz.at

A VÁROSI KÖNYVTÁRAKAT ITT TALÁLJA
Hauptbibliothek
Zanklhof
Kernstockgasse 2,
8020 Graz
Tel. +43 316 872-4970

dieMediathek
Vorbeckgasse 12
8020 Graz
Tel.: +43 316 872-4980

Nyitvatartás: H, Sze és Cs 10–17; K 10–19,
P 8–15
Stadtbibliothek
Graz Ost
Schillerstraße 53
8010 Graz
Tel.: +43 316 872-7980

Stadtbibliothek
Graz West
Eggenberger Allee 13a
8020 Graz
Tel.: +43 316 872-7950

Nyitvatartás:
H és P 8–14; K és Cs 11–17; Sze 11–19
Stadtbibliothek
Graz Nord
Theodor-Körner-Straße 59
8010 Graz
Tel.: +43 316 872-7990

Stadtbibliothek
Graz Süd
Lauzilgasse 21
8020 Graz
Tel.: +43 316 872-7970

Nyitvatartás:
H és P 8–14; K és Sze 11–17; Cs 11–19
Stadtbibliothek
Gösting
Wiener Straße 255
8051 Graz
Tel.: +43 316 872-7960

Stadtbibliothek
Andritz
Grazer Straße 54
8045 Graz
Tel.: +43 316 872-7998

Nyitvatartás:
H és P 8–14; K, Sze és Cs 11–17
SOK SZERETETTEL VÁRJUK!
www.stadtbibliothek.graz.at
stadtbibliothek@stadt.graz.at

