De Stadsbibliotheek Aken (oder Openbare Stadsbibliotheek Aken)
bestaat uit een centrale, 2 filialen, een boekenbus en de online-bibliotheek.
Openingstijden centrale, Couvenstraat:
dinsdag, woensdag, vrijdag van 11 tot 18 uur
donderdag van 13 tot 19 uur
zaterdag van 10 tot 14 uur
Wij zijn voor iedereen toegankelijk en nodigen U uit zich de tijd te nehmen en te komen kijken.
Ons aanbod voor alle leeftijdsgroepen:
- boeken en hoorspellen in duits en vreemde talen
- spraakcursussen en audio-visuele-leerprogrammas
- Kranten en tijdschriften, ook in vreemde talen; wij hebben ca. 200 tijdschriften en kranten geabonneerd
- muziek-CDs
- DVDs
- noten
- spellen, (ook bijv. Wii, Nintnedo DS)
- online uitleen en kostenloos downloaden: e-books, e-audios, e-tijdschriften
- interbibliothecair leenverkeer: wij halen voor U literatuur, die wij niet in ons bestand hebben, bij andere
bibliotheken
Informatie individueel:
- Internet / WLAN: open toegankelijke PCs voor klanten mit Bibliotheekskaart, die voor één uur per dag
kostenloos kunnen surfen. Alternatief gaat dat ook met een vrije WLAN-code, in onze centrale te
verkrijgen, om tijdens de openingsuren kostenloos te kunnen surfen.
- Broschures en informatie over het leven in Aken en algemene themas.
Belevenissen (besser: Events (?)):
- verschillende georganiseerde events voor kinderen en volwassenen, bijzonder met het oogmerk op
levenslang leren. Bijv. „e-book spreekuur“ of „voorleesuurtje voor kinderen“.
- onze catalogus vindt u hier: https:/webopac.stadtbibluiothek-aachen.de
Nog vragen? Het bibliotheekspersoneel helpt U graag aan de informatiedesk. Rondleidingen voor groepen
kunnen aangevraagd worden via het telefoonnummer 0241-4791-0.
Zo hebt U toegang tot de centrale van de stadtbibliotheek:
de centrale is barrièrevrij. Voor lezers met een lichamelijk handicap is er een lift.
Voor de uitleen hebt u een bibliotheekskaart nodig. Deze is aan de aanmelding te verkrijgen. Daarvoor hebt U
een identietijdskaart of paspoort met bewijs van aanmelding nodig.
Het uitsluitende bezoek van de stadbibliotheek is kostenloos.

De belangrijkste kosten:
Kosten voor een bibliotheekskaart: eerste keer of 2 jaar na afloop van geldingsduur 2,50 € (voor kinderen en
jongeren tot 18 jaar gratis).
Uitleenkosten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar:
- per DVD, per CD 1,50 €
- per digitaal spel 2,00 €
- verder zijn alle medie (auf letztes e ein Umlaut) uit de kinderenafdeling gratis uit te lenen.
Uitleenkosten voor personen van 18 tot 24 jaar:
- per CD, per DVD, per spel 1,50 €, per bestseller, per digitaal spel 2,00 €
- de verdere uitleen kost per „stapel“ 1,00 €, ongeacht de hoeveelheid boeken, tijdschriften en noten die U
meeneemt.
Uitleenkosten voor personen boven 24 jaar:
Ausleihgebühr für Personen über 24 Jahre:
- per CD, per DVD, per spel 1,50 €, per bestseller, per digitaal spel 2,00 €
- de verdere uitleen kost per „stapel“ 1,50 €, ongeacht de hoeveelheid boeken, tijdschriften en noten die U
meeneemt.
Uitleen voor personen met „Aachen-Pass“ of vergelijkbare bewijzen, vrijwilligerspas of
Stundentenuitkeringsbewijs:
- per CD, per DVD, per spel 1,50 €, per bestseller, per digitaal spel 2,00 €
- alle verdere uitleen is gratis.
Mocht U die uitleentijd overtrekken, ontstaan bijzondere kosten!
Uitleentijd:
boeken, hoorspel, noten, spellen
tijdschriften, muziek-cds, digitale spellen
DVDs

28 dagen
14 dagen
7 dagen

Dit is een korte samenvattende informatie, het reglement van de stadsbibliotheek Aken is geldig.
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