
BIBLIOTEKA E QYTETIT LINZ 
Kärntnerstraße 26, 4020 Linz 

 

Tel. - Zgjatja e afatit 0732/7070 - 0 

Telefax 0732/7070-4547 

Internet www.stadtbibliothek.at 

E-mail bib@mag.linz.at 

Bibliothekskatalog online http://stadtbibliothek.linz.at 
 

Biblioteka kryesore, prej Shtatorit të vitit 2007gjendet në  Wissensturm. Formësimi i ri i Bibliotekës së fëmijve (KiWi) si dhe 

Qendrës për Vetëarsimim (LeWis) e zgjërojn Ofertën e Bibliotekës. Për Huazimin dhe Kthimin e Mediumeve, Klientët kan në 

disponim Automatët me RFID-Teknologji. 

Në hapsirën e Linzit ekzistojnë edhe 5 Degë tjera.Të gjitha Mediumet mund të dorëzohen në çdo degë(Zweigstelle).Në 

shumicën e degëve ekziston mundësi për shfrytzimin e  Internetit.Në të gjitha Degët mund të bëhet regjistrimi në Kurset e VHS-

it,dhe Shërbimet për qytetarët (përveç në Urfahr), siç janë P.Sh. Aktivpassi i qytetit të Linzit, Kartat e parkimit për banorët, 

Lajmrimi ose Çlajmërimi i vendbanimit, Shërbimi për sendet e humbura. 

 

Regjistrimi 
Për huazimin e mediumeve, ju nevoitet Kartela (KundInnenkarte). Kjo vlenë në të gjiitha degët. Kartela mund të nxiret  përmes  

identifikimit me një dokument personalme fotografi. 

Për regjistrimin e Fëmijve deri në moshën14 vjet është i nevojshëm nënshkrimi i përfaqsuesit ligjor, i cili mban përgjegjësi për 

dëmet e shkaktuara dhe  ka obligim ti mbuloj ato. 

Huazimi bëhet vetëm për nevoja personale. Nuk është e lejuar, mediat e huazuara tu jepen personave tjer, të përdoren për 

prezentime publike ose për shumzimin e tyre. 

Me regjistrim obligohet Klienti/Klientja Mediumete Biliotekës së qytetit ti përdor në pajtim me Rregulloren e përcaktuar. 

Gjat regjistrimit nevoitet sidoqoft Emri Mbiemri, datëlindja, gjinia dhe vendbanimi. Për çdo ndryshim Klienti/ja është i/e  

obliguar ta informoj Bibliotekën e qytetit. 

 

Sjellja në Lokalet e Bibliotekës së qytetit dhe rendi shtëpiak 
Sejcili/a  Klient/e duhet  të sillet ashtu që mos ti pengoj Klientët tjer  në shfrytzimn e shërbimeve të Bibliotekës.  

Kush i shfrytzon lokalet e Bibliotekës së qytetit dhe shërbimet e saj, i nënshtrohet Rregullorës së Bibliotekës, poashtu edhe në 

degët e saj. 

Pirrja e duhanit, ushqimi dhe pirrja e lëngjeve në lokalet e Bibliotekës së qytetit është e ndaluar.  

Pajisjet Sportive si dhe Lojrat e ndryshme(Scooter, Rollerblades, Skateboards dhe të ngjajshme) nuk guxojn të merren me vete 

në lokalet e Bibliotekës. 

Ndalohet marja me vehte e Kafshëve shtëpiake, përveç Qenve që shoqërojnë  personat e verbër. Dollapët  me çels ku vendosen 

sendet personale duhet  të shprazen të njejtën ditë para se të mbyllet Biblioteka. Biblioteka ka të drejt që, Dollapët që nuk janë 

të shprazët  ti pastroj.  

Personali i bibliotekës ka të drejt që në dalje nga biblioteka ti kontrolloj mediumet e  huazuara. 

Udhëheqsi i departamentit në Volkshochschule – Stadtbibliothek ose personeli i autorizuar nga ai, përkujdeset për Rendin 

Shtëpiak . Udhëzimet e personelit 

duhet patjetër  të respektohen. 

Sipas Ligjit mbi të drejtën personale në lokalet e Bibliotekës nuk  lejohet kopjimi digjital i një CD ose DVD.  

 

Humbja e Kartelës 
Ju lutemi na lajmëroni menjëher përmes telefonit ose personalisht  për  humbjen ose  vjedhjen e Kartelës suaj që ajo të mbyllet 

dhe të mos keqpërdoret. 

Me një dokument personal do tju jepet Kartela tjetër që kushton €2,-. 

Kartela është pronë e Bibliotekës së qytetit të Linzit dhe nuk mund ti transferohet tjetërrkujt. Klienti/Klientja është i 

obligueshëm të përkujdeset siç duhet dhe me përgjegjësi për Kartelën. Klienti/Klientja mban përgjegjësi ndaj Bibliotekës së 

qytetit nëse asaj për këtë shkak i shkaktohen dëme. 

 

Periudhat e Huazimit 
Librat, Lojrat, Kasetat, Muzika, eBook - Reader 4 Javë 

CDt, CD-ROMs, DVDt, Videot, Audiolibrat, Gazetat* 2 Javë 

* Gazetat huazohen, me përjashtim të atyre me datë prodhimi të ri . 

eBook 3 Javë 

 



Detyrimet 
Ju mbani përgjegjësi për Mediat e huazuara. Llogaritet se Ju i keni pranu ato në gjendje të rregullt. Përgjegjësia vlen edhe në 

rastet kur ato rastësisht dëmtohen ose humben. 

Mediat që Klienti/ja e ka ndërmend ti huazoj, duhet para se ti huazoj ti kontrolloj a kan mungesa ose a jan të dëmtuara. 

reklamimet e mëvonshme nuk pranohen. 

Biblioteka e qytetit nuk mban përgjegjësi, për gjësendet e dëmtuara ose të humbura të klientëve në lokalet e bibliotekës , kjo 

vlenë sidomos për gjësendet e deponuara në Dollapët e garderobës. 

 

Biblioteka e qytetit nuk mer obligim mbikqyrjen, e sidomos të miturve.  

 

Humbja ose Dëmtimi 
Humbja ose dëmtimi i Mediumeve duhet menjëher ti paraqitet bibliotekës së qytetit. Ndalohet, që dëmtimet vet të 

riparohen ose ti jepen dikujt ti riparoj.Nëse dikush e dëmton ose e  humb librin  ose ndonjë nga mediumet tjera është i 

obliguar, sipas regullativës ligjore, ta bëj kompenzimin. Për dëmtimin ose humbjen e mediave që jan pronësi e 

Bibliotekës së qytetit (si dhe paketimit të tyre) klientët janë të obliguar ta bëjnë kompenzimin. 

Si dëmtim llogaritet edhe nënvizimi ose mbishkrimi i librave ose mediumeve si dhe largimi i etiketave. 

Nëse te mediumet me shum pjesë, ndonjë pjesë humbet dhe e njejta nuk mund të kompenzohet, duhet të bëhet 

kompenzimi i mediumit komplet. Kompenzimi bëhet me medium të njejt ose financiarisht me vlerën e kohës së 

mediumit. Natyra dhe vlera e kompenzimit caktohet nga punonjësi i bibliotekës. 

Biblioteka e qytetit nuk mban përgjegjësi për funksionimin e plot të mediumit të huazuar. Për dëmet në aparatet, të 

dhënat ose në bartësit e të dhënave të klientve që vijn nga përdorimi i mediumeve të huazuara, biblioteka e qytetit nuk 

mban përgjegjësi. 

Ne nuk mund të marrim përgjegjësi, nëse kofigurimi i aparateve tuaja nuk është kompatibël me AV-Mediumin. 

 

Rezervimet 
Të gjitha mediumet mund të rezervohen në çdo degë të bibliotekës, dhe mund të dorëzohen gjithashtu në çdo degë. Ju dë të 

njoftoheni me shkrim, se Mediumi  do të jetë 10 ditë i rezervuar për Ju. Nëse mediumet nuk merren  mbrenda kësaj kohe, 

shlyhet rezervimi.  

Rezervimi kushton: € 1,- / Medium. 

 

Kthimim me vonesë 
Pagesa e huazimit të mediumeve nuk ju liron nga obligimi për kthimin e mediumit. Nëse mediumi nuk kthehet, edhe përkundër 

vërejtjes, biblioteka e qytetit ka të drejtë ta shpallë mediumin si të humbur dhe të kërkoj kompenzimin e tij. 

Nëse nuk bëhet me kohë pagesa, për huazimet e mediumeve, ndaj bibliotekës së qytetit, sipas nevojës mund të bëhet padi në 

gjyq. Përgjegjës për kontestet, është objektivisht Gjyqi në qytetin e Linzit, dhe vlen Ligji austriak. 

 

Zgjatja e afateve 
Te të gjitha mediumet afati mund të zgjatet maksimal dy  herë . 

Përjashtim:Për mediumet e rezervuara dhe eBook, nuk mund të zgjatet afati.  

 

Zgjatja e afatit duhet të bëhet nga klienti/ja online në Konton e klientit. Nëse kjo nuk është e mundur për shkaqe teknike, 

zgjatja e afatit mund të bëhet gjat orarit të punës,personalisht, me telefon ose përmes E-Mailit në adresën :  

verlaengerungen@bib.mag.linz.at. 

 

Zgjatja e afatit të huazimit përmes E-Mailit është i vlefshëm vetëm nëse biblioteka përgjigjet me E-Mail. Zgjatja e afatit 

me E-Mail mund të bëhet të njejtën ditë, vetëm ditët e punës (E Hënë – E Premte) deri në ora 18. 

Për zgjatjen e afatit, te paguesit individual, pagesa, është e njejt sikur për huazim. 

 

Media2go – Biblioteka digjitale 
Të gjith klientët e regjistruar në Bibliotekën e qytetit mund ta shfrytzojn pa pagesë Bibliotekën virtuale digjitale (eBooks, 

eAudios, ePapers, eVideos dhe  eMusik). Kjo bëhet përmes adresës: 

www.media2go.at 

ku mund të lexohet edhe rregullorja për shfrytëzim. 

 

Katalogu në Internet 
Ju e keni mundësin që përmes internetit të hulumtoni, ti rezervoni dhe ta zgjatni afatin e mediumeve. Këtë mund ta bëni në 

Homepage tonë–  

http://stadtbibliothek.linz.at 



 

Shfrytzimi i Internetit 
Në shumicën e degëve të bibliotekës së qytetit, me Kartelën tuaj mund ta shfrytzoni internetin në Kiosket e internetit.  

Shfrytzimi është gratis dhe i limituar 30 min/Person/ditë. Zgjatja e kohës është e mundur, varësisht  nga  PC-të në dispozicion. 

Për shfrytzim më të gjat  ua propozojm PC-të në LeWis(Qendra e mësimit në Wissensturm ). Koha, për shfrytzimin e 

kompjuterëve dhe mjeteve audiovizuele për punë mund të kufizohet nga personeli i bibliotekës nëse është e nevojshme. 

Vendet për internet, në lokalet e Bibliotekës së qytetit, shërbejnë në radh të parë për hulumtim dhe informim. Software-in që e 

keni me vehte, dhe që i keni të shkarkuar (heruntergeladen), nuk lejohet të instalohen në PC. Adresat  dhe faqet e internetit ku 

prezentohet dhunë, pornografi dhe ose rasizëm, nuk guxojn të shfrytzohen të ruhen ose të dërgohen. 

Biblioteka e qytetit nuk mban përgjegjësi për përmbajtjet, dispozicionin,  kualitetin dhe ofertën e tjerëve përmes linjave të saj. 

Për personat deri në 14 vjet, shfrytzimi i mjeteve elektronike, bëhet me pëlqimin me shkrim të përfaqsuesve ligjor. 

Nëse ka në dispozicion, në Wissensturm, në lokalet e bibliotekës, me dokument personal,  mund të huazohen për shfrytzim 

Laptop-a gratis. 

 

http://www.facebook.com/wissensturm 

 

 

Locations 

 
Stadtbibliothek Wissensturm Stadtbibliothek Ebelsberg 

Kärntnerstraße 26 Kremsmünstererstr. 1-3 
Tel. 0732/7070-4310 Tel.0732/308992 

 

Stadtbibliothek Auwiesen Stadtbibliothek Pichling 

Wüstenrotplatz 3 Lunaplatz 4 
Tel. 0732/302408 Tel. 0732/321173 

 

Stadtbibliothek Dornach-Auhof Stadtbibliothek Urfahr 

Sombartstraße 1-5 Hauptstraße 1-5 
Tel. 0732/2560-661 Tel. 07327070-2953 ose 2954 

 


