
Nghị viện Berlin 
 

Nội quy sử dụng 
áp dụng cho các thư viện công cộng bang Berlin (BÖBB)1 

ra ngày 06.01.2009  
 
 
 

§ 1 
Quy định chung 

 
 
(1) Nội quy này được áp dụng đối với tất cả các thư viện công cộng của bang Berlin.  
 
 
(2)  Nội quy này cũng như các điều lệ đặc biệt dựa trên cơ sở nội quy này và giờ mở cửa 
 phải được niêm yết tại các thư viện.  
 
(3)  Giữa thư viện và độc giả có hình thành một quan hệ sử dụng có tính chất pháp lí dân sự.  
 

 
§ 1a 

Xử lí dữ liệu 
 

 
Việc thu nhập và xử lí dữ liệu có tính chất cá nhân trong thư viện được thực hiện có lưu ý đến 
các quy định của luật bảo vệ dữ liệu.  
 

 
§ 2 

Quyền sử dụng 
 

 
(1) Có thể sử dụng thư viện mà không cần thẻ thư viện, trừ khi trong bản nội quy này có 
 thể lệ  khác.  
 
(2)  Điều kiện để sử dụng thư viện là độc giả phải công nhận nội quy sử dụng. Việc công 
 nhận  này được thực hiện bởi việc đặt chân vào thư viện hoặc bởi chữ kí của độc giả 
 hoặc qua việc sử dụng thư viện.  
 
(3) Sử dụng thư viện không mất lệ phí, trừ các trường hợp nêu trong phụ lục của bản nội  
 quy này. Phụ lục là một phần của bản nội quy sử dụng.  
 
(4)  Thư viện có thể ra các quy định đặc biệt về lệ phí cho các dịch vụ không nêu ra trong 
 bản nội quy này.  
_________________________ 
 
 
 
 
 
_____ 
1* Xem tại: Tờ công báo của Berlin, số 5, ra ngày 30.01.2009, trang 282 và tiếp theo  
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§ 3 
Chịu trách nhiệm 

 
 
(1) Thư viện không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại gây ra do các dịch vụ không 
 chính  xác, không đầy đủ, không thực hiện hoặc các dịch vụ bị chậm trễ về thời gian.  
 
(2)  Thư viện không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại gây ra cho các dữ liệu, tệp tin, 
 các  chương trình và phần cứng của độc giả qua thao tác các phần cứng và phần 
 mềm của thư viện. Điều này cũng được áp dụng đối với các thiệt hại bị gây ra cho các 
 máy móc của độc giả qua thao tác các phương tiện nghe nhìn của thư viện.  
 
(3)  Giới hạn về trách nhiệm nêu tại khoản 1 và khoản 2 chỉ có giá trị đối với các thiệt hại bị 
 gây ra không do cố tình hoặc quá cẩu thả.  
 
(4)  Thư viện chỉ chịu trách nhiệm bồi thường mất mát hoặc hư hại các đồ vật của độc giả 
 gửi tại thư viện trong trường hợp các đồ vật này cho đến khi đóng cửa trong cùng ngày 
 phải  được nhận lại, và chỉ đền tối đa là 1.000,-- €. Không chịu trách nhiệm đối với 
 tiền mặt và các đồ có giá trị khác cũng như các đồ vật độc giả mang đến thư viện 
 nhưng không gửi.  
 
 

§ 4 
Các điều lệ sử dụng chung 

 
(1)  Tài sản của thư viện và nhất là các đồ kĩ thuật, máy móc cần được sử dụng cẩn thận 
 và tránh để bị mất mát, thay đổi, làm bẩn hoặc hư hại. Đối với các máy móc trong thư 
 viện thì có thể áp dụng điều lệ sử dụng đặc biệt.  
 
(2)  Khi nhận tài liệu, độc giả có nghĩa vụ kiểm tra xem có khuyết tật dễ thấy không và 
 thông  báo với nhân viên thư viện về hư hại và thiếu sót sẵn có của phụ trương và đồ 
 đính kèm. Không được phép tự tay sửa hoặc nhờ người khác sửa chữa các hư hại. 
 
(3)  Độc giả có nghĩa vụ thông báo khẩn trương việc mất mát hoặc hư hại của tài liệu cho 
 thư viện đã cho mượn tài liệu đó.  
 
(4)  Không được cóp-pi tài liệu đã được đánh dấu do tình trạng bảo quản của tài liệu đó.  
 
(5)  Độc giả chỉ được phép sao chép các tài liệu có bản quyền với điều kiện phải lưu ý đến 
 các quy định pháp lí. 
 
(6)  Việc cóp-pi từ thiết bị lưu giữ số liệu và ngân hàng dữ liệu cũng như từ các chương 
 trình máy tính chỉ được phép thực hiện trong khuôn khổ điều lệ về bản quyền và giấy 
 phép sử dụng. 
 
(7)  Độc giả có nghĩa vụ phải làm theo đúng các chỉ dẫn của nhân viên thư viện về việc 
 thực hiện nội quy sử dụng.   
 
(8)  Nhân viên thư viện có thể đề nghị độc giả xuất trình thẻ thư viện hoặc giấy tờ tùy  thân 
 và cho xem nội dung của cặp hồ sơ, túi xách hoặc những đồ chứa tương tự 

. 
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§ 5 
Các điều lệ sử dụng đặc biệt 

 
(1) Các tài liệu có tính chất thông tin hoặc do tình trạng bảo quản  hoặc do các nguyên 
 nhân khác mà chỉ được phép sử dụng tại thư viện (tài liệu để trưng bày và giới 
 thiệu) được đánh dấu và không được phép mượn về.  
 
(2)  Muốn sử dụng các tài liệu để trưng bày và giới thiệu thì phải thế chấp một đồ gì đó (ví 
 dụ như thẻ thư viện, chứng minh thư, hộ chiếu). Điều này cũng được áp dụng đối với 
 việc mượn những đồ vật là tài sản riêng của thư viện.  
 
(3)  Vì quyền lợi của tất cả các độc giả mà các phục vụ của thư viện có thể bị hạn chế về thời gian.  
 
 

§ 6  
Xử sự trong thư viện 

 
(1)  Độc giả phải xử sự sao cho không ảnh hưởng đến hoạt động và sử dụng của thư viện và 
 không làm phiền các độc giả khác. Thư viện có thể ra các điều lệ cụ thể về vấn đề này.  
 
(2)  Không được phép mang vào thư viện các tài liệu có nội dung phân biệt chủng tộc, 
 khiêu  dâm, khuyến khích bạo lực hoặc quốc xã và không được truy cập những nội 
 dung này qua các thiết bị điện tử.  
 
(3)  Nếu thư viện có cho sử dụng hộc sắt chứa đồ thì các hộc sắt này chỉ được  phép dùng 
 để chứa túi xách, áo quần,  sách vở và các đồ không mau hỏng và không nguy hiểm.  
 Phải lấy hết đồ trong hộc sắt ra trong ngày trước khi thư viện đóng cửa. Việc sử dụng 
 các hộc sắt phải theo các quy định đặc biệt.  
 
(4)  Thư viện có quyền dọn hộc sắt nếu như đồ vật trong đó không được lấy hết ra đúng t 
 hời gian. Trong trường hợp này, đồ được lấy ra sẽ được coi như là vật được tìm thấy. 
 Tài liệu tìm thấy mà là tài sản của thư viện khác hoặc của sưu tập công cộng có thể sẽ 
 được trả lại cho những nơi này.  
 
(5)  Độc giả có nghĩa vụ phải tự giác trình sách báo, băng hình, vật tải dữ liệu, tải âm hoặc 
 những đồ tương tự mang theo khi đến và lúc rời khỏi phạm vi sử dụng của thư viện.  
 

 
§ 7 

Thẻ thư viện 
 
(1)  Thẻ thư viện sẽ được cấp sau khi đặt đơn. Thẻ thư viện bị hạn chế về thời gian (hàng 
 tháng hoặc hàng năm) và có thể được gia hạn. Các điều kiện để được cấp hoặc gia hạn thẻ:  
 

1. bằng chứng về địa chỉ đăng kí hộ khẩu tại Cộng hoà liên bang Đức bởi chứng 
minh thư, hộ chiếu kèm theo chứng nhận hộ khẩu của công sở hoặc kèm theo 
giấy phép lưu trú vẫn còn hạn ít nhất là 3 tháng, và  

 
2.  trả lệ phí cấp hoặc gia hạn theo quy định về lệ phí, cũng như  
 
3.  đối với người chưa đến tuổi thành niên thì phải có bản tuyên bố đồng ý của  

  người  đại diện về pháp lí kèm theo cam kết sẽ chịu trách nhiệm trả các lệ phí p
  hát sinh. Bản tuyên bố đồng ý cũng bao gồm cả việc đồng ý cho phép truy cập 
  Internet và dịch vụ vận chuyển. Mục 1 được áp dụng tương tự đối với người đại 
  diện về pháp lí.  
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Các cơ quan, công ty có tư cách pháp nhân thoả mãn điều kiện nêu ở mục 1. bằng 
 cách  chứng minh được việc có trụ sở đặt tại Cộng hoà liên bang Đức.  
 
(2)  Thẻ thư viện là tài sản riêng của bang Berlin và không được phép chuyển nhượng cho 
 người khác. Trong trường hợp cá biệt, người đại diện có thể trình giấy ủy quyền có 
 chữ kí  của người cần được đại diện kèm theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu của 
 người  được ủy quyền. Ngoài ra, người được ủy quyền còn phải trình thẻ thư viện của 
 người cần được đại diện.  
 
(3)  Phải khẩn trương báo cho thư viện việc mất thẻ thư viện cũng như việc thay đổi tên và 
 địa chỉ. Nếu do việc không thông báo khẩn trương địa chỉ mà thư viện phải điều tra địa 
 chỉ thì  phải trả lệ phí theo quy định. Độc giả có tên trong thẻ thư viện phải chịu trách 
 nhiệm đền bù cho các thiệt hại bị gây ra bởi việc đánh mất hoặc lạm dụng thẻ bị đánh 
 mất cho đến khi báo việc mất thẻ.  
 
(4)  Khoản 1 được áp dụng tương tự đối với việc cấp thẻ thay thế. Có thu lệ phí cấp thẻ thay thế. 
 
(5)  Chấp nhận các thẻ thư viện do quỹ Thư viện trung tâm và Thư viện bang Berlin cấp. 
 
 

§ 8 
Dịch vụ vận chuyển  

 
(1) Điều kiện để sử dụng dịch vụ vận chuyển là phải có thẻ thư viện còn hạn.  
 
(2) Có thể đặt dịch vụ vận chuyển mất lệ phí cung cấp tài liệu của các thư viện công cộng 
 khác của bang Berlin để sử dụng các tài liệu này tại chỗ hoặc mượn về. Điều này cũng 
 được áp dụng đối với các tài liệu của Thư viện trung tâm và Thư viện bang Berlin.  
 
(3)  Dịch vụ vận chuyển mất lệ phí cũng mang tài liệu đến địa chỉ suy ra được từ thẻ thư 
 viện của người đặt dịch vụ. Cần áp dụng tương tự các quy định cho việc mượn tài liệu về.  
 
(4)   Nếu thư viện có dịch vụ vận chuyển phạm vi ngoài Berlin thì việc này có những 
 quy định đặc biệt.  
 
(5)  Phí tổn cho việc vận chuyển hoặc chuẩn bị sẵn tài liệu được ghi trong những quy định đặc biệt.  
 
 

§ 9  
Mượn về 

 
(1)  Điều kiện để mượn tài liệu về là phải trình thẻ thư viện còn hạn. Thư viện có quyền 
 kiểm tra xem độc giả có trình đúng thẻ của mình hay không. Để kiểm tra việc này, thư 
 viện có quyền yêu cầu độc giả xuất trình chứng minh thư hoặc hộ chiếu. Thư viện có 
 thể thu hồi thẻ thư viện của người khác hoặc thẻ hết hạn.  
 
(2)  Không được phép dùng thẻ của người khác để mượn tài liệu về. Điều 7 khoản 2 không 
 bị ảnh hưởng đến.  
 
(3)  Không được phép chuyển tài liệu mượn về cho người khác. Độc giả được cho mượn 
tài  liệu phải chịu trách nhiệm.  
 
(4)  Chỉ được phép sử dụng máy đúng quy định để dùng các tài liệu dạng thu nhỏ, băng 
 hình, vật tải dữ liệu, tải âm mượn về.  
 
(5)  Có quy định đặc biệt về số lượng tài liệu tối đa được mượn về một lần. 
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§ 10 
Thời hạn mượn về  

 
(1)  Thông thường, thời hạn mượn về là 30 ngày. Đối với những tài liệu hay được sử dụng 
 thì thư viện có thể ra quy định đặc biệt về hạn mượn.  
 
(2)  Mỗi lần mượn tài liệu về, độc giả được nhận một giấy có ghi hạn mang trả.  
 
 

§ 11 
Gia hạn thời gian mượn 

 
(1) Thời gian mượn có thể được gia hạn theo yêu cầu, nếu không có độc giả khác đặt 
 muợn trước tài liệu đó. Về cơ bản, yêu cầu gia hạn thời gian mượn có thể bằng văn 
 bản hoặc qua điện thoại hay Internet.  
 
(2)  Để gia hạn thời gian mượn, độc giả phải nêu tên mình và số sử dụng và tùy trường 
 hợp, có thể còn phải trình các tài liệu đang mượn. Đơn xin gia hạn phải được đặt kịp 
 thời để nếu thư viện từ chối việc gia hạn thì tài liệu vẫn có thể được trả lại đúng hạn.  
 Quyết  định về việc gia hạn sẽ được thông báo với độc giả. Yêu cầu gia hạn bằng văn 
 bản hay qua điện  thoại sẽ phải trả lệ phí theo quy định. Nếu đã đến thời hạn trả tài 
 liệu mà không cóthông báo gì thì độc giả vẫn  có nghĩa vụ trả lại tài liệu theo điều 12. 
 
(3) Mỗi tài liệu có thể gia hạn thời gian mượn hai lần. Đối với băng hình, vật tải dữ liệu và 
 tải âm cũng như các tài liệu được sử dụng nhiều có những quy định đặc biệt.  
 

 
§ 12 

Trả tài liệu 
 
(1)  Muộn nhất là khi thời gian mượn đã hết, độc giả phải tự giác trả lại tài liệu cho thư viện. 
 
(2)  Nếu việc trả lại tài liệu không thực hiện ở thư viện có tài liệu đó, thì độc giả sẽ phải nộp 
lệ  phí, số tiền được ấn định thống nhất theo những quy định đặc biệt. 
 
(3)  Khi trả tài liệu sẽ được cấp giấy chứng nhận.   
 
(4)  Tài liệu đã mượn có thể nhờ người khác trả lại hoặc trả theo đường bưu điện hay dịch 
vụ  chuyển bưu kiện. Độc giả chịu trách nhiệm và chi phí cho việc chuyển theo đường bưu 
 điện, và phải ghi rõ địa chỉ người gửi. 
 
 

§ 13 
 Đăng ký đặt mượn trước 

 
(1) Tài liệu đang cho mượn có thể được các độc giả đăng ký đặt mượn trước, mỗi người 
một  lần. Độc giả nào đang mượn tài liệu thì không được đăng kí đặt mượn trước tài liệu đó.  
 
(2)  Theo nguyện vọng, sẽ có thông báo về việc có tài liệu đã đăng ký đặt mượn trước; việc 
 này được tính lệ phí theo quy định. Hết thời hạn để đến lấy tài liệu như trong thông báo 
 đã ghi thì việc đăng ký đặt mượn trước cũng hết hiệu lực. 
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§ 14 

Mượn tài liệu từ các thư viện khác 
 
(1) Việc kiếm tài liệu từ các thư viện khác để mượn trong phạm vi nước Đức phải tuân 
 theo các quy định về mượn tài liệu hiện hành 
 
(2)  Các tài liệu mà hiệp hội thư viện công cộng bang Berlin không có, có thể đặt  mượn 
 trong phạm vi nước Đức. Số lượng tài liệu đặt mượn của một độc giả có thể bị giới hạn. 
 
(3)  Những tài liệu mà thư viện mượn từ các thư viện khác trong nước Đức phải tuân theo 
 nội quy sử dụng áp dụng cho các thư viện công cộng bang Berlin.  
 
(4)  Lệ phí của việc mượn tài liệu từ các nơi khác được tính theo quy định. Ngoài ra có thể 
 còn có phí bưu điện và phí vận chuyển. Lệ phí này cũng vẫn phải trả nếu không đến 
 nhận tài liệu đã đặt mượn hoặc đã được chuyển đúng địa chỉ.  
 
 

§ 15 
Quá hạn mượn và nghĩa vụ bồi thường 

 
(1)  Quá hạn mượn tài liệu sẽ phải nộp lệ phí theo quy định. Lệ phí này tính từ ngày đầu 
 tiên quá hạn mượn tài liệu (ngày mở cửa tiếp theo của thư viện) cho đến tối đa là 60 
 ngày. Thư viện có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, viết thư nhắc nhở về việc trả tài 
 liệu. Thư từ nhắc nhở tính phí theo quy định. 
 
(2)  Hết thời gian quá hạn tối đa thì độc giả có thể phải chịu phí tổn của việc mua trả tài liệu 
 thay thế có giá trị tương đương. Việc mua tài liệu thay thế được tính lệ phí nghiệp vụ 
 theo quy định.  
 
(3)  Độc giả phải khẩn trương mua trả tài liệu có giá trị tương đương thay cho tài liệu đã 
 làm mất, làm hư hỏng nặng hay tài liệu mang trái phép ra khỏi thư viện  Cho đến khi 
 nào thư viện còn chưa được thông báo về việc mất mát tài liệu thì khoản 1 ở trên còn 
 nguyên giá trị. Nếu độc giả không mua trả tài liệu thay thế thì phải chịu phí tổn mua tài 
 liệu thay thế do thư viện thực hiện. Nếu không thể mua được tài liệu thay thế nữa thì 
 độc giả phải bồi thường thiệt hại theo luật định. 
 
(4)  Lệ phí xử lí nghiệp vụ cũng vẫn được tính, nếu không thể mua tài liệu thay thế được 
 nữa hoặc chi phí sửa chữa phát sinh và việc bồi thường thiệt hại phải tính bằng tiền 
 hay là tài liệu hoặc kể cả trường hợp các phần của tài liệu đã mang trái phép ra khỏi 
 thư viện.  
 
(5)  Lệ phí xử lí nghiệp vụ cho việc kiếm nhãn an toàn thay thế được tính theo quy định. 

§ 16 
Lệ phí 

 
(1)  Độc giả trên 16 tuổi phải trả tiền cho việc làm thẻ thư viện và thẻ thay thế cũng như gia 
 hạn thẻ. Một số nhóm người nhất định được miễn lệ phí. Việc miễn phí này không 
 được áp dụng trong trường hợp cấp thẻ thay thế. Những lệ phí khác phát sinh do quá 
 hạn mượn tài liệu không phụ thuộc vào việc có thư nhắc nhở hay không, cho việc đặt 
 mượn tài liệu, đặt mượn trước tài liệu và cho các dịch vụ khác của thư viện. Chi tiết và 
 mức lệ phí ghi trong quy định về lệ phí. Ngoài lệ phí, độc giả phải thanh toán tất cả các 
 chi phí phát sinh khác và phí tổn cho các dịch vụ đặc biệt.  
 
(2)  Lệ phí phải được thanh toán ngay. 
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(3)  Thành viên của một hiệp hội hỗ trợ thư viện công cộng bang Berlin hoặc quỹ Thư viện 
 trung tâm và Thư viện bang Berlin phải có giấy xác nhận là thành viên, trong đó có ghi 
 tên và địa chỉ của hiệp hội.  
 
(4)  Các thư viện có thể có những quy định đặc biệt về việc chấp nhận các hình thức thanh 
 toán không bằng tiền mặt. 
 
 

§ 17 
Vi phạm nội quy sử dụng thư viện 

 
(1)  Độc giả vi phạm nội quy thư viện một cách thô bạo có thể không được phép mượn tài 
 liệu hoặc sử dụng thư viện một thời gian hoặc lâu dài.  
 
(2)  Việc không cho phép mượn tài liệu và sử dụng thư viện do một thư viện thuộc Hiệp hội 
 các thư viện công cộng Berlin đưa ra cũng có giá trị đối với tất cả các thư viện khác 
 của Hiệp hội, nếu như  không có quyết định nào khác nữa được đưa ra.  
 
(3)  Phải trả lại thẻ thư viện khi bị tước quyền sử dụng thư viện. Lệ phí đã nộp không được 
 hoàn lại. 
 
 

§ 18 
Có hiệu lực, mất hiệu lực 

 
Nội quy sử dụng thư viện này có hiệu lực tính từ ngày công bố tại tờ công báo của Berlin.  
Đồng thời, nội quy sử dụng thư viện công cộng của Berlin công bố ngày 31.01.2006, tờ công 
báo trang 786 và tiếp theo, không còn hiệu lực nữa.  
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Phụ lục của Nội quy sử dụng áp dụng cho các thư viện công cộng bang Berlin 

Quy định về lệ phí 
 
Số  Đối tượng     Thời gian hiệu lực của lệ phí 
 

 Cấp thẻ thư viện và gia hạn thẻ 
 
1a - Người trên 16 tuổi        12 tháng 

 10,00 € 
 1 tháng 

 2,50 € 
___________________________________________________________________________ 
 
1b   
 -  Người đang học nghề (cần có chứng nhận của nơi đào tạo) 
  Sinh viên (thẻ sinh viên của trường đại học) 
 - Người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự và công việc 

thay thế cho nghĩa vụ quân sự (cần có thẻ quân đội  
của lực lượng vũ trang liên bang hoặc thẻ công tác của 
cơ quan liên bang phụ trách dân sự) 

 - Người tham gia năm công tác xã hội tình nguyện     12 tháng 
  hoặc năm môi trường (có chứng nhận của nơi công tác)  5,00 € 
 - Người tham gia công tác tình nguyện cấp châu Âu (cần 

có chứng nhận tiếng Đức của Hội đồng châu Âu) 
 - Người phụ trách thanh thiếu niên (cần có thẻ phụ trách 1 tháng 
  thanh thiếu niên của sở phụ trách thanh thiếu niên)   2,50 €  
 - Thành viên của một hiệp hội hỗ trợ thư viện công cộng bang  
  Berlin hoặc quỹ Thư viện trung tâm và Thư viện bang Berlin  

(thẻ thành viên có ghi rõ tên, trụ sở của hiệp hội) 
_________________________________________________________________________ 
 
1c -  Người nhận trợ cấp nhà nước (trợ cấp thất nghiệp loại    

I và II, trợ cấp xã hội, trợ cấp cơ bản) với "Berlin-Ticket-S"  
"berlinpass" hợp lệ thích ứng hoặc chứng nhận hưởng    12 tháng 
tiền trợ cấp         miễn phí 

__________________________________________________________________________ 
 
1d - Trẻ em, cũng như học sinh với thẻ học sinh I    12 tháng 
            miễn phí 
__________________________________________________________________________ 
 
1e - Tất cả các trường học, vườn trẻ, nhà trẻ,     miễn phí 

 trường mẫu giáo, vv… và các cơ quan tương tự 
__________________________________________________________________________ 
 
1f - Tất cả các cơ quan, công ty có tư cách pháp nhân khác 12 tháng 

          15,00 
Cấp thẻ thay thế 

 
1g - cho đối tượng 1a, 1b và 1f      12 tháng 
          như lần cấp đầu tiên 
__________________________________________________________________________ 
 
1h - cho đối tượng 1c, 1d và 1e      12 tháng 
           2,00 € 
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_______________________________________________________________________ 

Số  Đối tượng     Thời gian hiệu lực của lệ phí 
________________________________________________________________________ 

 
  
 Đặt mượn và chuẩn bị sẵn tài liệu đặt mượn 
 
2a Lệ phí mỗi lần đặt mượn ngoài khu vực,  
 không phụ thuộc vào kết quả có được hay không   1,50 € 
________________________________________________________________________ 
 
2b Lệ phí thông báo đã chuẩn bị sẵn tài liệu đặt mượn hoặc 
 đơn vị tài liệu/bản sao trong trường hợp đặt mượn ngoài khu vực  1,00 € 
________________________________________________________________________ 

 
Thời hạn mượn - gia hạn và quá hạn 

 
3 Gia hạn thời gian mượn: qua điện thoại hoặc bằng văn bản  1,00 € 
________________________________________________________________________ 
 
4a Lệ phí quá hạn mượn cho đối tượng số 1 chữ cái a, b, c và f  0,25 € 
 mỗi đơn vị tài liệu và ngày quá hạn      
________________________________________________________________________ 
 
4b Lệ phí quá hạn cho đối tượng số 1 chữ cái d mỗi đơn vị tài liệu 0,10 € 
 và ngày quá hạn 
________________________________________________________________________ 
 
 Lệ phí xử lí nghiệp vụ 
 
5a Lệ phí xử lí nghiệp vụ cho mỗi tài liệu bị làm mất, hư hỏng nặng   15,00 €  
 hoặc mang trái phép ra khỏi thư viện, ngoại trừ báo và tạp chí 
 (§ 15 khoản 4) 
________________________________________________________________________ 
 
5b Lệ phí xử lí nghiệp vụ cho mỗi tài liệu bị làm mất, hư hỏng nặng 5,00 € 

hoặc mang trái phép khỏi thư viện trong trường hợp báo và tạp chí 
 (§ 15 khoản 4)  
_______________________________________________________________________ 
 
5c Lệ phí xử lí nghiệp vụ cho việc kiếm nhãn an toàn thay thế   2,50 € 
________________________________________________________________________ 
 
6 Điều tra địa chỉ        15,00 € 
________________________________________________________________________ 
 
7a Thư nhắc trả lại tài liệu, mỗi thư      1,00 € 
________________________________________________________________________ 
 
7b Thư nhắc trả lệ phí, mỗi thư      1,00 € 
________________________________________________________________________ 
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Các thư viện công cộng bang Berlin 
Hiệp hội các thư viện công cộng bang Berlin (VÖBB) 

www.voebb.de 
 
Charlottenburg-Wilmersdorf    Reinickendorf      
stadtbibliothek@charlottenburg- wilmersdorf.de  www.stadtbibliothek-reinikendorf.de 
Dietrich Bonhoeffer-Bibliothek             Humboldt-Bibliothek                                                                 
(Mittelpunktbibliothek)     (Bezirkszentralbibliothek)   
Brandenburgische Straße 2    Karolinenstr. 19 
10713 Berlin       13507 Berlin 
Telefon: 9029 15900, 9029 15907    Telefon: 4373 680 
Heinrich-Schulz-Bibliothek      
(Bezirkszentralbibliothek)    Spandau 
Otto-Suhr-Allee 96 (Rathaus Charlottenburg)  www.stadtbibliothek-spandau.de 
10585 Berlin      Bezirkszentralbibliothek  
Telefon: 9029 12352, 9029 12205   Carl-Schurz-Str. 13 
       13597 Berlin  
       Telefon: 90279 5537 
Friedrichshain-Kreuzberg    
bibliothek@stb-fhkb.b.shuttle.de   Steglitz-Zehlendorf 
Bezirkszentralbibliothek     www.stadtbibliothek-steglitz-zehlendorf.de 
Grünerberger Straße 54 (2. Etage)    Ingeborg-Drewitz-Bibliothek 
10245 Berlin       (Bezirkszentralbibliothek) 
Telefon: 297785 6121/ 297785 6131   Grunewaldstr. 3 
       12165 Berlin 
Lichtenberg       Telefon: 90299-2410 
www.stadtbibliothek-berlin-lichtenberg.de    
Anna-Seghers-Bibliothek im Linden-Center  Tempelhof-Schöneberg 
(Bezirkszentralbibliothek)    www.stb-tempelhof-schoeneberg.de 
Prerower Platz 2     Bezirkszentralbibliothek  
13051 Berlin       "Eva-Maria-Buch-Haus"  
Telefon: 9279 6410, 9279 6420    Götzstr. 8/10/12 

   12099 Berlin 
Marzahn-Hellersdorf      Telefon: 7560 2516, 7560 2298 
stb.marz-hell@berlin.de  
Bezirkszentralbibliothek "Mark Twain"   Treptow-Köpenick 
Marzahner Promenade 52-54    www.sb-tk.de 
12697 Berlin       Friedrich-Wolf-Bibliothek 
Telefon: 5470 4154     (Mittelpunktbibliothek Treptow) 
       Winckelmannstr. 56 
       12487 Berlin  
Mitte        Telefon: 631 6628, 6397-5693 
www.citybibliothek.berlin.de     Mittelpunktbibliothek Köpenick  
Bezirkszentralbibliothek Philipp Schaeffer  Alter Markt 2  
Brunnenstr. 181      12555 Berlin 
10119 Berlin      Telefon: 90297 3400  
Telefon: 9018 24444 

Zentral- und Landesbibliothek Berlin 
Neukölln       www.stadtbibliothek-neukoelln.de  
www.zlb.de       Haus Amerika Gedenkbibliothek  
Hauptbibliothek Helene-Nathan-Bibliothek  Blücherplatz 1 
Karl-Marx-Str. 66 (in den Neukölln Arcaden)   10961 Berlin 
12043 Berlin       Haus Berliner Stadtbibliothek 
Telefon: 6809 4313, 6809-4342    Breite Straße 30-36 
       10178 Berlin 
Pankow      Telefon: 90226 401/105 
http://stadtbibliothek-pankow.berlin.de 
Heinrich-Böll-Bibliothek     Haus Senatsbibliothek Berlin Ernst-Reuter-Haus 
(Bezirkszentralbibliothek)    Straße des 17. Juni 112   
Greifswalder Str. 87     10623 Berlin 
10409 Berlin      Telefon: 90226-800 
Telefon: 421 2041     www.senatsbibliothek.de 
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