
  !وسبورگيبه کتابخانه شهر دخوش آمديد 

  رباره ماد
  .گزاردمی  همه رايگان به دسترسشهری برای همه است و رسانه ها، اطالعات و آموزش را ؤسسه وسبورگ يک ميکتابخانه شهر د

  کتابخانه های ما
اب  (ه سيار  کتابخان1 ؛ هاشعبه 13 ؛Steinsche Gasse 26, 47051 Duisburg: به نشانی کتابخانه مرکزی آدرس ) اتوبوس کت

  .يابيدمی ب سايت ما ياتوبوس کتاب را در ور و برنامه حرکت اکها، ساعات 

  خدمات ما
   می کنيميمدتقما به شما 

    ،  ها، بازیموسيقی  هایتوکتاب، مجالت، ن( رسانه 600000حدود : دادنمانت به ا • 
  برای همه گروه های سنی) یرد ديگرديجيتال و مواهای موسيقی، فيلم، رسانه   
 های برایاج، WLANکار با دسترس به اينترنت، برای  الزم باب اس: برای استفاده در محل • 
   بازی، های برایاجا، هرسانه ی ابر یرگاهاک، اتاق تمرين موسيقی،  هامطالعه، روزنامه        
  کپیفتوهای  دستگاه        

  های با  تگش طور مثالبرای کودکان و بزرگساالن، ب و برنامه ها تاشيمان:  کردنماشات •      
  ی، کتابخوانیرانخنس راهنما،        

تفاده از     (برای برخی پيشنهادات    .  ما در محل رايگان است     متعلقاتاقامت در کتابخانه های ما و استفاده از          ه اس ا ه وتريمپاکاز جمل ، ای م
  .، به کارت کتابخانه نياز داريد هاگرفتن رسانهمانت ا برای بهو) موسيقی مااتاق تمرين کردن تهيه کپی، رزرو 

  کارت کتابخانه
  :به مدارک زير نياز داريمشما ما نام کردن برای ثبت .  ثبت نام کنيداينترنتطريق از  آنالين  يا وکتابخانه درمستقيمًا شما می توانيد 

  کارت شناسايی يا • 
  ياحوال گواهی از اداره ثبت اگذرنامه با  •      
  ) ماه3برای عتبر محداقل (يا اجازه اقامت و مجوز رفت و آمد آزاد ) در موارد استثنايی( •      

  .از آن استفاده کنندکه آنها کارت کتابخانه را نمی توان در اختيار افراد ديگری قرار داد 

  هزينه های کارت کتابخانه
  خاصدر موارد از دولت  مالیک مدريافت کردن کلت ا حرديورو  10.00ولی يورو،  20.00 ماه 12برای  •      
   يورو12.00 ماه 6برای  •    
   يورو7.00  ماه3برای  •      
   يورو5.00  ماه1برای   •     

   يورو0.00 سال 18نوجوانان تا سن / برای کودکان  • 
   يورو0.00 سال، 25می در دويسبورگ تا سن برای دانش آموزان يک مدرسه آموزش عمو •      
  يورو 0.00) وسبورگيبا اقامت در دويسبورگ؛ از شرکت های مستقر در د(برای کارآموزان  •      

  . يورو است4.00هزينه تعويض کارت ! لطفًا اگر کارت کتابخانه خود را گم کرديد، فورًا به ما اطالع دهيد

 ا هگرفتن رسانهامانت  عد بهوم
   روز28اساسًا  • 

  ) کتاب های صوتی، سی دی، بازی های کنسولمثًال برای( روز 14  •     
  ) فيلممثًال برای(روز  7  •     

ه  وملطفًا به اطالعات مربوط به    انه  مانت  ا عد ب رفتن رس ا گ د      ی ه ه مهلت خود توجه کني ل خوشحال    .  مربوطه در برگ در صورت تماي
  .لطفا با ما تماس بگيريد يا اين را در حساب خود يادداشت کنيد. به شما يادآوری کنيمخواهيم شد که از طريق ايميل 

  :هزينه های اضافی
      •

• 
     • 

 •
      •

 در صورت عبور کردن موعد 0.45 یورو در روز / رسانھ    ارسال 
کردن آگاهی از طریق پست 1.00 یورو    

 بھ امانت گرفتن رسانھ های خاص، مثًال بازی کنسول از 1.00 یورو   
کپی از 0.10 یورو  

 درخواست یک رسانھ از یک کتابخانھ دیگر 3.00 یورو  

  .يدو هزينه کار را بدهبرای تهيه مجدد آن شما مخارج بايد آن از بين رفت و يا رسانه  رسيدن به  آسيبدر صورت

وان در              تمام اطالعات م   ه شهر را می ت ان شما     . يافت  www.stadtbibliothek-duisburg.deهم در مورد کتابخان د    همچن می تواني
  . و کاتالوگ رسانه ما را مشاهده کنيدز کنيداردن بکاستقاده حساب آنالين اينجا 

 .ا کارکنان ما تماس بگيريدب لطفًادر صورت داشتن هرگونه سوال 
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