
 

Nồng nhiệt chào mừng đến với hiệu sách Ernst-Abbe Jena 

 
Hiệu sách Ernst-Abbe là thư viện của Thành phố Jena. 

Tại trung tâm của Thành phố có một thư viện trung tâm lớn (Carl-Zeiß-Platz 10) 

Một thư viện thứ hai nhỏ hơn ở Lobeda-Ost (Platanenstraße 4) 

 

Tôi đăng ký như thế nào? 

Anh, chị là nam nữ đọc giả phải tự mình đăng ký. 

Anh, chị có thể tự đăng ký ở trung tâm hoặc là kể cả ở Lobeda-Ost. 

Đối với cái này anh, chị cần một chiếc chứng minh thư cùng với ảnh của mình và địa chỉ hợp lệ. 

Bằng chữ ký anh, chị công nhận những nguyên tắc của thư viện. 

Sau đó anh, chị nhận được chứng minh thư sử dụng. 

Trẻ em dưới 16 tuổi cần chữ ký của cha mẹ. 

Anh, chị không được phép đưa chứng minh thư sử dụng cho những người khác. 

Bằng chứng minh thư sử dụng anh, chị có thể dùng được cho cả hai thư viện. 

 

Một cái chứng minh thư giá bao nhiêu? 

 

 Thẻ cả năm Thẻ nửa năm Thẻ trong ngày 

Người lơn 15 Euro 8 Euro 3 Euro 

có miễn giảm 10 Euro 6 Euro 3 Euro 

Nam, nữ học sinh 

(đến 18 tuổi) 

Không mất tiền 

(miễn phí) 

Không mất tiền 

(miễn phí) 

Không mất tiền 

(miễn phí) 

 

Thẻ chứng minh thư tốn một lần khi bắt đầu thêm 1 Euro. 

Nam và nữ học sinh dưới 18 tuổi không phải trả tiền thẻ. 

 

Tất nhận được miễn giảm: 

 Bằng các thẻ giảm giá JENA 

 Những người nghỉ hưu đủ tuổi 

 Sinh viên, học sinh (từ 18 tuổi) và học sinh học nghề 

 trong FSJ / FÖJ, dịch vụ tự nguyện liên bang hoặc nghĩa vụ quân sự tự nguyện 
 

 

 

 



Tôi có thể mượn được cái gì và bao lâu? 

Các loại sách, trò chơi tập thể, âm nhạc, đọc sách điện tử 4 tuần 

CDs, các tạp trí, trò chơi điều khiển 2 tuần 

Các loại phim  1 tuần 

 

Anh, chị có thể gia hạn những phương iện thông tin đại chúng này tới 2 lần. Việc gia hạn không phải 

trả phí tổn – ngoài ra đối với phim, những thứ thông dụng nhất, đọc sách điện tử và trò chơi điều 

khiển. 

 

Sẽ phí tổn cái gì, nếu tôi không trả lại đúng hạn? 

Nếu như anh, chi trả lại quá muộn một chút, thì anh, chị phải trả lệ phí. 

Anh, chi nhận được sau đó một sự nhắc nhở gửi đến. 

Phim, trò chơi điều khiển, đọc sách điện tử 1 Euro một ngày/trung bình 

Sách, tạp trí, CDs, trò chơi tập thể, âm nhạc  1 Euro một tuần/trung bình 

Tiền gửi thư nhắc nhở 70 Cent 

  

Ngoài ra tôi còn phải biết cái gì? 

Đề nghị anh, chị trước khi mượn phải kiểm tra lại, liệu rằng tất cả các phương tiện thông tin đại chúng 

có ổn và đầy đủ không. 

Nếu thiếu một chút hoặc là không chính xác, đề nghị anh chị báo cho tổ phục vụ của thư viện. 

Những phương tiện thông tin đại chúng đã mượn phải được sử dụng cẩn thận. 

Nếu những phương tiện thông tin đại chúng bị hỏng ở chỗ của anh, chị, thì anh, chị phải trả tiền. 

Nếu như anh, chij đánh mất phương tiện thông tin đại chúng, thì anh, chị phải mua mới. 

Anh, chị có thể đến thư viện kể cả không đăng ký. 

Ở đây anh, chị có thể đọc sách, chơi, học, in ấn, sao chép, chụp Cô-pie và lướt Internet. 

Một bản Cô-pie hoặc một bản chụp phí tổn – tùy theo kích cỡ và màu – từ 5 Cent một trang. 

 

   Chúng tôi vui mừng về sự đến thăm của anh, chị. 

Sự trình bầy đầy đủ bằng tiếng đức nội quy sử dụng nhất thiết thuộc về pháp lý. 

 

            

                                                                                    

 


