
 
 

Kütüphanemiz hakkinda kücük bir bildiri 
 
Kullanici kimligini nasil alabilirim? 
Kimlik kartinizla birlikte kütüphanemize geliniz. Yabanci vatandaslar pasaportlarini ve 
nüfus dairesinden ikamet belgelerini getirmeleri gerekir. Kullanici kimliginizi derhal 
tezgahdan alabilirsiniz. 
 
Medyalari hangi süre icin ödünc alabilirim?  
Bütün medyalar film-, cocuk dvd´leri ve Wii-oyunlari haric, dört haftaya kadar ödünc 
alinabilinir. Film-, cocuk dvd´leri ve Wii-oyunlari icin ödünc süresi ise bir haftadir. 
Bütün medyalarin ödünc süresi iki kez uzatilabilinir. 
 
Medyalar icin ödüncsüresini nasil uzatabilirim?  
Ödüncsüresini uzatmanin en kolay yolu, Online-katalogudur: www.stadtbuecherei-
nuertingen.de. Bunun icin lütfen Kullanici kimliginizi Kullanicinumaraniz ile birlikte 
hazir tutunuz. Rezervasyonda bulunan medyalar haric bütün medyalar uzatilabilinir. 
Uzatma islemini merkezimizi (0 70 22/ 7 53 60) arayarak telefon görüsmesi ile 24 
saat yapabilirsiniz. Isminizi veya Kullanicnumaranizi ve hangi medyayi uzatmak 
istediginizi söylemeniz yeterlidir. Ödüncsüresi aradiginiz gün itibari ile dört hafta daha 
uzatilir. Belirlenen tarihi Online-katalogunda görebilirsiniz. 
 
Medyayi geri vermeyi unuttugum taktirde, ne olur? 
Ödünc süresi gectiyse eger, sürenin 2. gününden itibaren haftalik ve her medya icin 
yetiskinlere 0,70 € ve cocuklara, genclere ve ögrencilere 0,50 € ihmal ücreti kesilir. Ilk 
yazili ihtarnamenin ücreti 1,00 €. 
 
Internetden medya siparisi verebilirmiyim?  
Evet. Online-katalogumuzda arastirdiktan sonra, mevcut bulunmayan medyalari 
siparis verebilirsiniz. Bunun icin Kimliknumaraniz gerekir, sifreniz dogumtarihinizdir  
(GGAAJJJJ). Siparisin ücreti 0,70 €. 
 
Siparis ettigim medyanin hazir tarihi bana bildiril ecekmidir? 
Siparis verdiginiz medyayi alabilirsiniz diye  size bir mektup veya arz ederseniz bir  
e-posta gönderilecektir. Medyayi alma süresi lütfen 10 günü gecmesin. 
 
Kütüphanede Interneti kullanabilirmiyim? 
Gecerli bir kullanici kimliginiz var ise, her gün yarim saat interneti kullanabilirsiniz. 
Yas belirlenmesi 6 yas üzeridir. 18 yasina kadar ve ögrencilerden ücret talep 
etmiyoruz.  
 
Kullanici kimligimi kaybettigim zaman, ne yapmam ge rekir? 
Kötüye kullanimi önlemek icin, lütfen Kullanici kimliginizi kayip ettiginiz taktirde 
hemen bize bildiriniz. O zaman hesabiniz donduralacaktir. Yeni kimligin ücreti 
cocuklar ve 18 yasindan asagi gencler icin 1,50 € ve yetiskinler icin 2,50 €. 
 
 
 



 
Bir kitaba veya bir medyaya zarar verdiysem veya ka ybetdiysem, ne olur? 
Yogun bir aramadan sonra bir kitabi veya medyayi bulamiyorsaniz, yenisini alip 
kütüphaneye getirmeniz gerekir. Bir kitaba veya medyaya zarar verdiyseniz, onu 
karsilamak zorundasiniz. Bu durumda bunu lütfen bize bildiriniz, ödünc süresi o 
zaman uzatilacaktir. 
 
Ödünc ücreti ne kadar? 
18 yas alti ve 18 yas üstü ögrenciler icin ödünc almak ücretsizdir. Cocuklar icinde 
bütün medyalar ücretsizdir. Yetiskinler icin secenekler mevcut. 
 

- tek parca ücreti: 
yetiskinlere mahsus medya icin tanesi 1,50 €. 

 
- senelik ücret: 

senelik ücret 25 €. Bu zaman icerisinde sinirsiz medya ödünc alabilirsiniz 
ve interneti her gün 30 dakika bedava kullanabilirsiniz. 
 

- indirimli senelik ücret: 
indirim üniversite veya yüksek ögrenim ögrencileri, askerlik veya sivil 
hizmet verenler, meslek egitimi görenler, sosyal yardim alanlar, ilticacilar ve 
issisler icin gecerlidir.  

 
- aile-senelik ücreti: 

senelik ücret 30 €. Bu zaman icerisinde bütün aile-üyeleri, ayni yerde 
ikamet ettigi taktirde, kendi kullanici kimlikleri ile ödünc alabilirler. 

 
Internet kullanimi senelik ücretin icindedir. Tek parca ücreti icin karar verdiyseniz, 
internet-kullanimi her 15 dakikasi 1,50 €. Siyah-beyaz baski 0,10 € veya renkli 0,50 €. 
 
Kütüphane neler sunuyor? 
 - ögretici ve bilim edebiyati 

- roman ve hikaye 
- cocuk ve genckitaplari 
- ansiklopedi 
- günlük gazeteler ve dergiler 
- bilgilendirme- ve ögretici bilgisayar programlari 
- yabancidil edebiyati 
- dinleme kitabi 
- oyunlar 
- Wii oyunlari 

 - müzik 
 - filmler 
 - Internet alani 

- ofis-calisma alani 
 
Kütüphane hangi hizmetleri sunmakta? 
 - edebiyat ve bilgi aramasinda 
 - uzaködünc-servisi (3,50- € / medyum) 
 - cocuk ve gencler icin etkinlikler 


