مرحبا بكم في المكتبة
مكتبة مدينة كوترسلوه

اوقات االفتتاح
من الساعة  10حتى 19

Blessenstätte 1

الثالثاء

33330 Gütersloh

االربعاء من الساعة  10حتى 19

الهاتف 004952412118050

الخميس من الساعة  10حتى 19
الجمعة

من الساعة  10حتى 19

السبت

من الساعة  10حتى 15

االحد و االثنين المكتبة مغلقة

في المكتبة لديك إمكانية الحصول على معلومات كثيرة ،على سبيل المثال الكتب وأقراص ال CD
وأقراص الفيديو وشبكة اإلنترنت
لدينا وسائل اإلعالم التالية :
• دورات في اللغة األلمانية كلغة أجنبية
• الروايات
• كتب غير روائية
• مجالت
• جرائد
• كتب سماعية
• موسيقا
• أفالم
• ألعاب
• النوتات

الروايات متوفرة في اللغات التالية:
ـ لغة ألمانية سهلة
ـ االنكليزية
ـ الفرنسية
ـ الروسية
ـ االسبانية
ـ التركية

وسائل اإلعالم لألطفال والعائالت
• كتب للصور
• كتب غير روائية للصور
• كتب للقرائة
• كتب لتعلم القرائة
• ألعاب
• أفالم لألطفال
• أدوات مساعدة لجميع المواد الدراسية وجميع الفئات

الكتب متوفرة في اللغات التالية:
ـ األلمانية
ـ االنكليزية
ـ الروسية
ـ التركية
ـ اآلرامية
ـ البولونية

• نحن نقدم بانتظام ساعة لقرائة قصة لألطفال باللغة األلمانية والتركية واآلرامية

كيف يمكنني الحصول على بطاقة المكتبة؟
لالشتراك في المكتبة ،تحتاج إلى :
• هوية سارية المفعول (بطاقة الهوية)
أو
• جواز سفر ساري المفعول مع بطاقة التسجيل
أو
• تصريح إقامة إذا كنت ال تأتي من ألمانيا
بطاقة المكتبة غير قابلة لإلستعارة
في حال تغيير اسم أو عنوان يجب ابالغنا في أقرب وقت ممكن

ما هي تكاليف بطاقة المكتبة لمدة  1سنة؟
0€
20€
10€
7€
2,50€
0€

األشخاص حتى سن 15
الرسوم السنوية
األشخاص من سن  16حتى  ,18الطالب و الطالبات وأشخاص ببطاقة المدينة
البطاقة ل  90يوما
البطاقة ل  1يوما
المواطنين الجدد

كم من الوقت يمكنني استعارة شيء؟
المجالت
أفالم
كل الوسائل األعالمية األخرى

 1إسبوع
 1إسبوع
 4أسابيع

لكل إستعارة سوف تحصل على إيصال ,موعد إستعادة هذه اإلستعارة مكتوب على اإليصال
هل يمكنني تمديد استخدام فترة اإلستعارة لوسائل اإلعالم؟
نعم ،يمكنك تمديد استخدام فترة اإلستعارة لوسائل االعالم الخاصة بك ثالث مرات لمدة أربعة أسابيع
(أسبوع واحد للمجالت واألفالم)
كيف يمكنني تمديد استخدام فترة اإلستعارة لوسائل اإلعالم؟
• تأتي ببطاقة المكتبة الخاصة بك إلى المكتبة
• عن طريق الهاتف 004952412118060
• اون الين عبر كتالوج  /التمديد
www.stadtbibliothek-guetersloh.de
لتمديد وسائل االعالم الخاصة بك على االنترنت ،تحتاج إلى رقم بطاقة المكتبة الخاصة بك وكلمة المرور
الخاصة بك (تاريخ الميالد).

ماذا يحدث لو أنني لم أستعيد وسائل اإلعالم في الوقت المحدد؟
إذا كنت إستعدت أو مددت وسائل االعالم الخاصة بك بعد فوات األوان ،يجب عليك دفع غرامة صغيرة.
الرسوم لكل إستعارة  1,50 €في األسبوع
.
ماذا علي أن أفعل إذا فقدت بطاقة المكتبة؟
الرجاء إبالغ المكتبة بفقدان بطاقة المكتبة الخاصة بك .عندها سيتم حجب البطاقة.
بطاقة بديلة ستكلفك 5 €
كيف يمكنني استخدام االنترنت في المكتبة؟
نحن نقدم اإلتصال باإلنترنت مجانا في المكتبة على جهاز الكمبيوتر الخاص بنا .على أجهزة المحمول
يمكنك اإلتصال مجانا عبر الواي فاي لدينا.
للتسجيل في أجهزة الكمبيوتر والواي فاي تحتاج إلى رقم بطاقة المكتبة الخاصة بك وكلمة المرور (تاريخ
الميالد).
المحادثة باأللمانية
المناقشة مفتوحة لجميع الذين يرغبون في تعلم اللغة األلمانية والتعرف على أشخاص جدد.
المواعيد في المكتبة (الطابق :) 2
من الساعة  17حتى 18
الثالثاء :
من الساعة  17حتى 18
األربعاء:
من الساعة  11حتى 12
الخميس:
و من الساعة  17:30حتى 18:30
• مجانا
• ال يتطلب التسجيل

