
Інформація для біженців 
 

Ласкаво просимо до Державної та університетської бібліотеки Нижньої Саксонії в 

Геттінгені! 

 

Приміщення та години роботи 

Приміщення SUB Göttingen відкриті для всіх для навчання та читання, також без 

реєстрації. Ми щиро вітаємо біженців та шукачів притулку. 

 

Наші філіали відкриті для вас у різні години роботи (https://www.sub.uni-

goettingen.de/standorte-raumangebote/standorte-mit-oeffnungszeiten/ ) 

 

Картка читача 
 

Будемо раді видати вам картку читача: 

1. Учасники гостьової студентської програми для біженців отримують студентський 

квиток Геттінгенського університету. Ця чіп-карта також є карткою читача 

університетської бібліотеки SUB Göttingen.  

 

2. Якщо у вас є постійне та довгострокове місце проживання в Німеччині, ви можете 

отримати картку читача для приватних осіб (https://www.sub.uni-goettingen.de/

neu-hier/anmeldung/anmeldung-fuer-einen-bibliotheksausweis/) .

 

3. Якщо ви проживаєте в Німеччині тимчасово й у вас є постійне місце проживання 

в іншій країні, подайте, будь ласка, заявку на безкоштовну картку читача для

гостей (https://www.sub.uni-goettingen.de/neu-hier/anmeldung/anmeldung-fuer-ei-

nen-bibliotheksausweis-als-gast/).

З цією карткою ви можете користуватися фондами бібліотеки, але виключно у 

приміщеннях SUB Göttingen. Видача книг додому, на жаль, неможливо. 

З карткою читича у вас є безкоштовний доступ до Wi-Fi у наших приміщеннях, а 

також можливість користуватися нашими бібліотечними комп’ютерами та робочими 

місцями. 

Якщо ви хочете зареєструватися, будь ласка, візьміть з собою документ, що 

посвідчує особу (бажано з фотографією). 

 

 

Фонди 

Загальний бібліотечний фонд SUB Göttingen становить приблизно 9 мільйонів 

друкованих та електронних книг, журналів та інших засобів масової інформації 400 

різними мовами, у тому чіслі спеціальну літературу, підручники та художню літературу і 

переклади. 
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Наші фонди доступні через GöDiscovery (https://discovery.sub.uni-

goettingen.de/%7Bno%7D/g=g2/) або каталог Геттінгенського університету (GUK, 

https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/LNG=DU/). 

Інформацію про різні предмети ви можете знайти на нашому сайті  

https://www.sub.uni-goettingen.de/sub-a-z/schlagwort/tags/fachinformation/ . 

 

Курси та екскурсії 

Наші бібліотечні екскурсії і курси безкоштовні та відкриті для всіх (https://www.sub.uni-

goettingen.de/lernen-lehren/kurse-fuehrungen/). 

У культурознавчому філіалі бібліотеки (Bereichsbibliothek Kulturwissenschaften, 

https://www.sub.uni-goettingen.de/standorte-raumangebote/standorte-mit-

oeffnungszeiten/bereichsbibliothek-kulturwissenschaften/) пропонуємо екскурсії 

українською та російською  мовами. Якщо ви зацікавлені, зверніться, будь ласка, до 

Катрін Бертрам (bertram@sub.uni-goettingen.de), спеціаліст зі славістики та історії 

Східної Європи. 

За запитом ми також пропонуємо англомовні екскурсії та навчальні курси для груп. 

 

Додаткові посилання 

Геттінгенський університет пропонує біженцям можливості навчання (https://www.uni-

goettingen.de/de/607872.html).  

Пропозиції для шукачів притулку та біженців ви також знайдете у міській бібліотеці 

Геттінгена (https://stadtbibliothek.goettingen.de/Angebot/Service/Service-A-

Z/Fl%C3%BCchtlinge). 

https://discovery.sub.uni-goettingen.de/%7Bno%7D/g=g2/
https://discovery.sub.uni-goettingen.de/%7Bno%7D/g=g2/
https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/LNG=DU/
https://www.sub.uni-goettingen.de/sub-a-z/schlagwort/tags/fachinformation/
https://www.sub.uni-goettingen.de/lernen-lehren/kurse-fuehrungen/
https://www.sub.uni-goettingen.de/lernen-lehren/kurse-fuehrungen/
https://www.sub.uni-goettingen.de/standorte-raumangebote/standorte-mit-oeffnungszeiten/bereichsbibliothek-kulturwissenschaften/
https://www.sub.uni-goettingen.de/standorte-raumangebote/standorte-mit-oeffnungszeiten/bereichsbibliothek-kulturwissenschaften/
mailto:bertram@sub.uni-goettingen.de
https://www.uni-goettingen.de/de/607872.html
https://www.uni-goettingen.de/de/607872.html
https://stadtbibliothek.goettingen.de/Angebot/Service/Service-A-Z/Fl%C3%BCchtlinge
https://stadtbibliothek.goettingen.de/Angebot/Service/Service-A-Z/Fl%C3%BCchtlinge

