
 
 

 

 اطالعات مختصر در مورد کتابخانه
 

 
   چگونگی دریافت کارت کتابخانه 

داشته  از شهرداری ثبت نامگواهی نامه شهروندان غیرآلمانی باید گذرنامه و یک  در زمان حضور کارت شناسایی خود را همراه داشته باشید.
کارت کتابخانه سریعا صادر میگردد. در اینصورت , باشند  

 
 

 مدت زمان نگهداری امانت
 

یاستثنا به ، ها رسانه همه لمیف ، ها داستان  یها  یم ، کودکان و جوانان  دیتوان  دیریبگ امانت هفته چهار تا  لمیف امانت زمان  مدت . یها  یداستان   ، 
یبرا  امانت زمان  مدت .است هفته دو کودکان و جوانان یم ها رسانه همه  دیتمد بار دو تواند   شود 

 
 

 چگونگی تمدید مدت زمان امانت

راه تمدید مدت زمان امانات از طریق وب سایت زیر میباشد.   آسانترین  

 www.stadtbuecherei-nuertingen.de  

ممکن  ۰۷۰۲۲ ۷۵ ۳۶۰کتابخانه مرکزی به شماره شده باشند، تمدید  بقیه موارد از طریق تماس تلفنی با رزروبه استثنا مواردی که از قبل 
 میباشد.

کارت و نام امانت خود را بگویید. در زمان تماس نام خود ، شماره  
 بعد از اتمام مکالمه  امانات بر اساس مدت زمان موارد ذکر شده در باال تمدید میگردد. 

یبرا امانت زمان مدت ای هفته چهار مدت به شده گرفته امانت موارد  دیتمد  دوهفته  یم  نیا ، شود  یزمان از محاسبه  شودیم نظرگرفته در   شما که 
دیتمد به اقدام دیکن   

 
 فراموشی بازگرداندن امانات

ید پرداخت سنت برای بزرگساالن برای هر یک از امانات با ۷۰سنت برای کودکان و  ۵۰چنانچه تاریخ امانت به اتمام رسیده باشد جریمه نقدی 
.یورو میباشد ۱به میزان  اولین اخطارو که از دومین روز اتمام تمدید محاسبه میشود گردد   

 
   

 آیا میتوان امانات را از طریق اینترنت رزرو کرد
 رزروبه ترتیب روز ماه سال  تولد تانو رمز خود که همان تاریخ  امانات خود را با شماره کارت کتابخانه خود آنالینشما میتوانید از طریق 

 کنید.
سنت میباشد.  ۷۰مبلغ رزرو   

 
 آیا زمان موجود بودن آیتم امانتی اطالع داده میشود

شده شما آماده باشد شما یک ایمیل یا نامه دریافت میکنید که میتوانید امانت خود را دریافت کنید.  رزروزمانی که مورد   
.باشدیروز نزد ما م ۱۰این امانت فقط برای مدت   

 
 

 آیا در کتابخانه دسترسی به اینترنت  وجود دارد
سال و کودکان  ۱۸میتوانید به مدت نیم ساعت در روز از اینترنت استفاده کنید. برای افراد زیر  معتبر، شمادرصورت داشتن کارت کتابخانه  

. میباشدمدرسه ای اینترنت رایگان میباشد. وای فای در کتابخانه مرکزی رایگان   
 
 

 در صورت گم کردن کارت چه اتفاقی می افتد
یورو و ۱  سال ۱۸کتابخانه برای کودکان و نوجوانان زیر هزینه کارت . سریعا به ما اطالع دهید لطفا   سوءاستفادهبرای جلوگیری از هرگونه  

سنت میباشد.  ۵۰یورو و  ۲ و برای بزرگساالنسنت  ۵۰  
  

 
 
 



 در صورت مفقود یا خراب شدن امانات چه اتفاقی روی میدهد
نت ملزم به جایگزینی در صورت خسارت به اماکتابخانه میباشید. م به تهیه آن و تحویل به در صورت مفقود شدن کتاب یا دیگر امانات شما ملز

سریعا به ما اطالع دهید تا مدت زمان امانت را تا تاریخ تحویل آیتم مفقود یا خسارت دیده تمدید کنیم.  لطفا  آن میباشید. در این صورت   
 

 
 

 مبلغ پرداختی 
  و افراد دبیرستانی رایگان میباشد وسال  ۱۸امانت موارد ذکر شده برای افراد زیر 
 برای بزرگساالن به شرح زیر است 

 
 

 هزینه امانت سینگل 
. تمامی آیتم ها برای کودکان و نوجوانان رایگان میباشد. هستندسنت برای هر آیتم  ۵۰یورو و  ۱ملزم به پرداخت بزرگساالن   

 
 

 مبلغ ساالنه
میباشد. ندر این مدت محدودیتی برای استفاده از ایتم ها  سال میباشد. ۱یورو به مدت  ۲۵میزان مبلغ ساالنه   

 
 

 میزان تخفیف مبلغ ساالنه ۱۲،۵۰ یورو
  و آموزشی افراد دانشجو شاملاین مبلغ  ،پناهجویا ن، تسهیالت کنند گاندریافت  

میباشد.و افراد فاقد کار   
 
 

 میزان مبلغ ساالنه برای خانواده
برای این مدت زمان همه افراد خانواده میتوانند با کارت کتابخانه آیتم های خود را  به امانت بگیرند. یورو میباشد. ۳۰مبلغ ساالنه به میزان این   

 
 

یورو و  ۱ملزم به پرداخت پرداختی سینگل را انتخاب کردید  چنانچه شما مبلغ استفاده از کتابخانه آنالین و اینترنت شامل هزینه ساالنه میباشند. 
دقیقه آنالین میباشد.  ۱۵سنت برای  ۵۰  

سنت میباشد.  ۵۰سنت و رنگی  ۱۰پرینت سیاه و سفید   
 
 

 خدمات 
 کتب فنی و غیر داستانی

 کتب رمان و داستان 
 ادبیات و داستان برای کودکان و نوجوانان

 کتب مرجع
و مجلهروزنامه   
تحقیقات و اطالعاتنرم افزار   

زبان های خارجی و مجله به زبان های انگلیسی ، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، روسی ، ترکیکتب   
 کتب شنیداری به آلمانی و انگلیسی و دیگر زبان ها

 کتب زبان  German as a foreign languageبه صورت مدیا باکس و نرم افزار
وای گیم و پلی استیشنانواع بازی   

 
 موسیقی

انرژی یی درابزار صرفه جو    
 کتابخوان الکترونیک

 ایستگاهای  کار
 ایستگاهای اینترنتی

 وای فای
 کتابخانه آنالین 

  
  همچنین ما موارد زیر را ارایه میدهیم 

 کمک رسانی در تحقیقات 
سنت برای هر آیتم ۵۰یورو و  ۳ ایکتابخانه  دمات داخلخ  

 انواع  برنامه ها برای کودکان
 

مسرور میباشیم. ارایه خدمات و پیشنهادات از  به شما هستیم . آماده ارایه خدماتما در صورت داشتن هرگونه سوال   
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