المكتبة فى طاحونة األومولى
بوالخشتراسى رقم  82256 ،26فورستنفيلدبروك

االستعارة:

08141/36309-0

االستعالمات08141/36309-10 :
فاكس08141/59448 :

إلبريد االلكترونى:

مواعيد العمل:
االثنين :الساعة  2إلى الساعة  8مساء

.1

مكاتب لالستعارة

.1

االستعالمات والتسجيل

الثالثاء :الساعة  10إلى الساعة  6مساء

.2

الحمامات

.2

جهاز التصوير

األربعاء :الساعة  10إلى الساعة  6مساء

.3

روايات

.3

الخميس :الساعة  10إلى الساعة  6مساء

.4

مكتبة األطفال

دى فى ديس ،سى دى روم،ألعاب
الكترونية

الجمعة :الساعة  10إلى الساعة 6

.5

مقهى القراءة

.4

كتب علمية

.5

اإلنترنت والواى فاى

أول سبت :الساعة  10إلى الساعة  1ظهرا
stadtbibliothek@fuerstenfeldbruck.de

فى الطابق األرضى:

فى الطابق الثانى:

صحف .مجالت .سى دى هات
موسيقى .كتب مسجلة

فى الطابق الثالث:

فى الطابق األول:

.1

روايات

دورات لغة ،كتب ،سى دى روم،

مكتبة الشباب فيما بين الطابقين

مجالت

"تعلم األلمانية":

التسجيل

أقصى عدد يمكن استعارته:

يجب أن تبرز بطاقة شخصية سارية
المفعول أو بطاقة شبيهة .إذا كان عمر
األطفال أو الشباب تحت  18سنة فهم فى
حاجة إلى توقيع من قبل أولياء األمور .يقر
القارىء بتوقيعه أنه يحترم الئحة المكتبة.

العدد اإلجمالى للكتب والوسائط السمعية أو
البصرية الذى يمكن استعارته 15

اإلستعارة
يمكنك استعارة كتب أو وسائط سمعية أو
بصرية عند تقديمك بطاقة االشتراك طيلة
الفترة المحددة لإلستعارة.
الفترات المحددة لإلستعارة
 4أسابيع

 2أسبوعين

أسبوع

كتب ،لعب ،مجالت،
خرائط لطرق
الدراجات والمشى
سى ديهات ،ألعاب
سى دى روم ،ألعاب
الكترونية،
كتب صدرت حديثا
دى فى دى

مد فترة اإلستعارة
يمكن مد فترة اإلستعارة مرتين حتى هاتفيا،
أو عبر اإلنترنت .تبدأ فترة االستعارة
الجديدة يوم مد اإلستعارة .ماعدا الميديا
المحجوزة من قبل آخرين فهى غير قابلة

لمد فترتها.

2
عدد دى فى دى:
3
سى دى:
3
سى دى روم:
1
ألعاب الكترونية
8
مجالت الرسوم المتحركة:
2
ألعاب:
خرائط لطرق الدراجات والمشى3 :
التكاليف
الرسوم سنويا
للكبار
كارت لشخصين للكبار
شباب فوق 16
تالميذ وطلبة حتى اتمام سن 25
أشخاص حاملين للبطاقات التالية:
أداء خدمة اجتماعية ،حاصلين على مساعدات
اجتماعية من قبل الدولة ،وأسباب آخرى
7يورو ونصف
اثبات إعاقة (فوق )%50
مجانا
أطفال حتى سن 16
أو الرسوم
(بدال من الرسوم السنوية)
 2يورو
رسم مقابل كل ميديا
بطاقة بدل فاقد:
 2يورو ونصف
رسم إصدارها:
 15يورو
 7يورو ونصف

القيمة لحجز ميديا مقدما

 0,80يورو

رسوم تأخير:
عندما ترد األشياء المستعارة بعد انتهاء فترة
االستعارة المحددة فعليك أن تسدد عن كل يوم
وكل ميديا التكاليف التالية:
 1يورو
دى فى دى:
 0,20يورو
كل الميديا اآلخرى
 0,80يورو
باإلضافة مقابل كل إنذار
باإلضافة فيوجد هناك واى فاى .ويمكنكم
الحصول على كلمة المرور عند مكتب
االستعالمات.
DigiBObb.

بطاقة المكتبة السارية هى بطاقة دخولك
للمكتبة.
إذا دخلت على موقع www.digibobb.de
يمكنك تحميل الكتب االلكترونية والصفحات
االلكترونية ،الفيديوهات االلكترونية
واستخدامها لفترة محددة.
االستعالمات والتسجيل
تستطيع طلب كارنيه المكتبة عند مكتب
االستعالمات فى الطابق الثانى .وإذا كانت
لديك أسئلة تستطيع أن تطرحها هناك ويسعدنا
أن نساعدك.
استمارة تسجيل وكافة المعلومات تستطيع أن
تحملها تحت عنوان:
www.stadtbibliothek-fuerstenfeldbruck.de

إنترنت  +واى فاى
على الكمبيوترات الموجودة يمكنك العمل
على وثائق  Officeوطبعها (أسود/
أبيض) واستعمال اإلنترنت مجانا.
مقهى القراءة
ويمكنك االستمتاع فى مقهى القراءة من
يوم الثالثاء حتى يوم الجمعة :بقهوة
وجاتوه ،و سلطات مجهزة طازجا وبعض
المأكوالت الصغيرة اآلخرى
كتالوج online
يمكنك البحث  onlineفى رصيدك،
وتسجيل الميديا ومد فترة استعارتها.
وتعثر على هذه الخدمة تحت نقطة
 OnlineKATALOGتحت
www.stadtbibiliothekfuerstenfeldbruck.de
للسمارت فونس والتبليتس:
https://fuerstenfeldbruck.mobilopac.de

عروض:
ننظم عروضا لألطفال والكبار بانتظام.
الرجاء قراءة برنامج االحتفاالت تحت:
www.stadtbibliothekfuerstenfeldbruck.de

