هايلبرون العامة المكتبة

وسائل اإلعالم المقدمة
الكتب ,األفالم  ,الموسيقى  ,الكتب المسموعة  ,العالمات الموسيقية,
األلعاب .كل هذا متواجد بالمكتبة العامة للمدينة .لكل عُمر يوجد ما
يتناسب معه سواء كان لألطفال أو الكبار  .ويتضمن المعروض لدينا
وسائل إعالمية في لغات متعددة .
في المكتبة اإللكترونية على االنترنت يوجد كتب الكترونية ووسائل
أخرى يمكن تحميلها .

المكتبة العامة هايلبرون K3

Berliner Platz 12, 74072 Heilbronn

https://stadtbibliothek.heilbronn.de

المكتبة مفتوحة  :الثالثاء – الجمعة من الساعة
 10حتى الساعة , 19السبت من الساعة  10حتى الساعة 15

الجرائد والمجالت

العنوان :
المكتبة العامة هايلبرون

يمكن قراءة الجرائد فقط داخل المكتبة  .اما المجالت المتعددة
والمختلفة فهى قابلة لإلستعارة .
ويمكن على اإلنترنت قراءة الجرائد الخاصة بأكثر من مائة دولة في
(قارئ برس) “Pressportal ,,PressReader

Berliner Platz 12, 74072 Heilbronn

أجهزة الكمبيوتر واإلنترنت

bibliothek@heilbronn.de

في المكتبة المركزية في  K3يمكن إستخدام الكمبيوتر  ,أجهزة
الكمبيوتر المحمولة  ,الماسحات الضوئية  ,الطابعات ,ومشغالت
األقراص المضغوطة  .يتوفر لك أيضا ً مجانا ً خدمة اإلتصال
الالسلكي باإلنترنت .

هاتف
فاكس :

07131 56-26 63 :
07131 56-29 50

اإلستعالم
مكتبة األطفال
مكتبة الموسيقى :

07131 56-31 36 :
07131 56-32 77 :
07131 56-26 67

https://stadtbibliothek.heilbronn.de

التعليم
نحن نقدم مجموعة واسعة ومتنوعة من وسائل اإلعالم الخاصة
بتعليم اللغات ,على سبيل المثال اللغة األلمانية ,اإلنجليزية ,الفرنسية
ولغات أخرى متعددة .
وتحتوي المجموعة التعليمية لدينا على دورات على اإلنترنت كذلك
على دروس فيديو تعليمية تناقش موضوعات مختلفة .
وهنا وقبل أى شئ نجد دورات (كورسات) تعليم اللغة والكمبيوتر .

المكتبة المركزية في المنتدى المسرحي K3
Berliner Platz 12, 74072 Heilbronn
الهاتف(07131) 56 26 63 :

المكتبة مفتوحة :
الثالثاء – الجمعة من الساعة  10حتى الساعة 19
من الساعة  10حتى الساعة 15
السبت

مكتبات ضواحي المدينة
اإلستعارة :
بطاقة اإلستعارة :
إلستخدام خدمات المكتبة تحتاج إلى بطاقة اإلستعارة الخاص بذلك .
يمكن الحصول على البطاقة من مكتب اإلستعالمات بعد تقديم بطاقة
الهوية التى تحمل صورة .
األطفال تحت سن  14سنة يحتاجون موافقة الوالدين .
األطفال حتى سن  19سنة يمكنهم اإلستعارة مجانا ً .
بداية من سن  19سنة يتم دفع رسوم لبطاقة اإلستعارة .

رسوم اإلستعارة :
يمكن اإلختيار بين هذه اإلمكانيات :
لمدة عام  20 :يورو
لمدة  3شهور  8 :يورو
اإلستعارة لمرة واحدة (وسائل إعالمية غير قابلة للتمديد ) 1
يورو .
يوجد بعض الوسائل اإلعالمية التى يتم تحصيل رسوم خاصة زائدة
عليها وهى  :أفضل الكتب مبيعا ً ,أفضل أفالم الفيديو(الديجتال).
هذه الوسائل اإلعالمية كلها مميزة بالعالمة الخاصة بذلك .

فترة اإلستعارة والتمديد :
يمكنك خالل أوقات العمل بالمكتبة تمديد فترة اإلستعارة وذلك عن
طريق التليفون أو الحضور شخصيا ً .
في غير أوقات العمل بالمكتبة يمكن أن يتم ذلك عن طريق الموقع على
اإلنترنت ,أو التطبيق الخاص بالمكتبة ,أوالهاتف اآللى .
الهاتف :
اإلنترنت
 4أسابيع  :الكتب  ,المجالت  ,األلعاب  ,األقراص المضغوطة ,
الكتب المسموعة  ,ألعاب الكمبيوتر ,أفضل الكتب(.الرسوم ) 2,50€
 2أسابيع ( أسبوعان )  :أفالم الفيديو الديجتال ) ( DVDاألقراص.
(الرسوم (1,50€
 1اسبوع أفضل أفالم الفيديو الديجتال )( (DVDالرسوم )1,50 €
07131 56-26 73
https://stadtbibliothek.heilbronn.de :

Böckingen :
Kirchsteige 5 ,74080 Heilbronn

( بالمركز المحلي )
الهاتف (07131) 39 82 05 :

المكتبة مفتوحة :
الثالثاء من الساعة  14حتى الساعة 18
الخميس من الساعة  10حتى الساعة 12
ومن الساعة  14حتى الساعة 18
Biberach :
Altes Schulhaus 4, 74078 Heilbronn

الهاتف (07066) 51 47 :

الرسوم :
تعدي يوم إرجاع الوسائل اإلعالمية ( لكل وسيلة ويوم عمل )
لألطفال والشباب حتى  19سنة  0,10يورو
للكبار  0,20يورو
للوسائل المفضلة (ذات الرسوم الخاصة )  0,50يورو
رسوم التذكير:
 .1التذكير األول (بعد حوالي  10أيام ) القيمة  1يورو
 2-4التذكير الثاني إلى الرابع بقيمة كل تذكير  3يورو
تذكير يخص قطع مفقودة أو رسوم تذكير  1يورو
هل عندك عنوان بريد إلكتروني؟ إذاً يمكننا أن نرسل لك قبل إنتهاء
فترة اإلستعارة تذكير إلكتروني .
برجاء إبالغنا في حالة تغيير العنوان أوتغيير عنوان البريد
اإللكتروني.

المكتبة مفتوحة :
الثالثاء من الساعة  14حتى الساعة 18
الخميس من الساعة  14حتى الساعة 18
المكتبة المتنقلة
الهاتف 07131 56-31 07 :
الجوال (0172) 7247655 :
المحطات ومواعيد العمل لها في ضواحي المدينة يمكن
العثور عليها بموقعنا باالنترنت وهو :
https://stadtbibliothek.heilbronn.de

:

