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مرحبا بكم في مكتبة مدينة دويسبورغ!
من نحن
مكتبة مدينة دويسبورغ هي منشأة بلدية للجميع وتوفر حرية الوصول إلى وسائل اإلعالم
والمعلومات والتعليم.
مكتباتنا
المكتبة المركزية ،شتينشاغسا  ٤٧٠٥١ ،)Steinsche Gasse 26( ٢٦دويسبورغ
 13فرعا  1مكتبة متجولة (حافلة كتب) يمكن العثور على العناوين ومواعيد العمل
والجدول الزمني لحافلة الكتاب على موقعنا على اإلنترنت.
خدمتنا
نقدم لكم:
 لالستعارة :حوالي  600000وسيلة إعالمية (كتب ومجالت ونوتات موسيقية وألعاب
وموسيقى وأفالم ووسائط رقمية وغير ذلك الكثير) لجميع الفئات العمرية.
 لالستخدام في الموقع :محطات عمل مزودة بإمكانية الوصول إلى اإلنترنت ،وشبكة
إنترنت السلكية ،ومناطق للقراءة ،وصحف ،وغرفة للتدريب على الموسيقى ،ومساحة
للموسيقى ،ومنطقة ألعاب ،وآالت تصوير
 تجربة :أحداث لألطفال والكبار ،على سبيل المثال الجوالت المصحوبة بمرشدين،
وقراءة األحداث ،والقراءات
البقاء في مكتباتنا واستخدام مقتنياتنا في الموقع مجاني ،وبالنسبة لبعض العروض (بما في
ذلك استخدام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بنا ،وعمل النسخ ،وحجز غرفة التدريب على
الموسيقى) والستعارة الوسائط ،فأنت بحاجة إلى بطاقة مكتبة.
بطاقة المكتبة
يمكنك التسجيل معنا على الموقع أو عبر اإلنترنت .نحتاج إلى المستندات التالية للتسجيل:
 بطاقة الهوية أو
 جواز السفر مع شهادة التسجيل من مكتب تسجيل السكان أو
( في حاالت استثنائية) تصريح حرية التنقل أو تصريح إقامة (صالح لمدة  3أشهر على
األقل)
ال يجوز إعطاء بطاقة المكتبة ألشخاص آخرين الستخدامها.

تكاليف بطاقة المكتبة
شهرا  ،و  10.00يورو لبعض المزايا االجتماعية
 20.00 يورو لمدة 12
ً
 لمدة  6أشهر  12.00يورو
 7.00 يورو لمدة  3أشهر
 5.00 يورو لمدة شهر واحد
 لألطفال  /المراهقين حتى سن  0.00 18يورو
 للتالميذ في مدرسة التعليم العام في دويسبورغ حتى سن  0.00 ،25يورو
 للمتدربين (المقيمين في دويسبورغ؛ من الشركات الموجودة في دويسبورغ) 0.00
يورو
يرجى إبالغنا على الفور إذا فقد بطاقة المكتبة الخاصة بك! تكلفة البطاقة البديلة 4.00
يورو.
فترات القرض
 28 يوما أساسا
 14 يو ًما (مثل الكتب الصوتية واألقراص المدمجة وألعاب وحدة التحكم(
 7 أيام (مثل األفالم)
يرجى مالحظة المعلومات المتعلقة بفترة القرض في قسيمة الموعد النهائي الخاص بك.
سنكون سعداء لتذكيرك عبر البريد اإللكتروني إذا كنت ترغب في ذلك .يرجى االتصال بنا
أو مالحظة هذا في حسابك.
تكاليف اضافية:
 تجاوز فترة القرض  0.45يورو في اليوم  /وسيط
 إرسال إشعار بالبريد  1.00يورو
 استعارة بعض الوسائط ،ه .لعبة وحدة التحكم من  1.00يورو
 نسخ من  0.10يورو
 طلب وسيط من مكتبة أخرى  3.00يورو
إذا فقدت الوسائط أو تعرضت للتلف ،فسيتعين عليك دفع تكاليف شرائها وتدريبها مرة
أخرى.
يمكن العثور على جميع المعلومات المهمة حول مكتبة المدينة على
 .www.stadtbibliothek-duisburg.deهنا يمكنك أيضا عرض حساب المستخدم
الخاص بك وكتالوج الوسائط الخاص بنا عبر اإلنترنت.
ال تتردد في االتصال بموظفينا إذا كان لديك أي أسئلة.
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