Ne yapacağınızi bilmiyormusunuz ?
Lütfen Sorunuz!
Kütüphanede tüm çalışanlar size yardımcı olabilir.
Her çalışanın bir isim etiketi vardır.
Bu isim etiketi şuna benzer.

Çalışanları ( i ) Onları her yerde

Kütüphane içinde
"Düz bir dil"
Görürsünüz.

Tüm personel isteyerek yardımcı olur !.
Lütfen cekinmeden sorun !

İletişim ve açılış saatleri
Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz!
Stadtbücherei Elmshorn
- Carl von Ossietzky Königstr. 56
25335 Elmshorn
Tel.: 04121 - 293 930
info@stadtbuecherei-elmshorn.de

Açılış Gün ve Saatleri:
Pa Ça Pe Cum 10.00 - 18.00 Uhr
Sa.
kapalı
Cumar.
9.00 - 13.00 Uhr

Bir kütüphane nedir?
Bir kütüphane ortamı ödünç Kitap alınabilinen bir yerdir.
Medya eğlence için ya da öğrenme içindir.

Ortam şunlardır:

Kitaplar

Dinleme Kitaplari

Muzik CD leri
Stadtteilbücherei Hainholz
in der KGSE
Hainholzer Damm 15
25337 Elmshorn
Tel.: 04121 - 4 751 333
buecherei@kgse.de
Hangı Gün ve Saatler de açığız :
Paz,Sa,Ça,
8.00 - 16.00 Uhr
Per,
8.00 - 17.00 Uhr
Cum.
8.00 - 13.00 Uhr
Cumar.
kapalı
Okul Tatillerinde Kapalı.

Film-DVD si
Dergiler

Konsol ve Bilgisayar
Oyunları

Nasıl ödünç alabilirim?

Neyi ne kadar ödünç alabilirim?

Bunun için bir kütüphane kartı gerekir.

Kitapları,dinlenen kitapları Muzik-CD lerini 4 Hafta
ödünç alabilirsiniz.

Siz film DVD'leri, bilgisayar oyunlarını, konsol oyunlarını
ve dergileri 2 hafta ödünç alabilirsiniz..

Ödünç aldığım kitapların zamanını uzatabilirmiyim?
Bir Kütüphane Kartı almak için,
Girişteki Masaya Müracat edin.
Eğer ödünç bir şey aldıysanız, Size bir kağıt verilir.
Kağıtta önemli bilgiler vardır.

Kütüphane kartı çıkarmak için ne gerekiyor ?
Kişisel kimlik kartı gerekir.

Evet.

Kitaplar iki kez uzatabilirsiniz.
Diğer tüm medya araçlarını bir kez uzatabilirsiniz.
Ödünç aldığım kitapların süresini nasıl uzatırım?

Kütüphane açık olduğunda gelebilirsiniz.
Kütüphane açık olduğunda telefon açablirsiniz.
İnternet üzerinden uzatabilirsiniz.

Ödünç aldıklarımı geri vermek için çok geç kaldım!
Ödünç aldıklarınızı Geriye verme zamanını
geçirirseniz.ceza ödemek mecburiyetindesiniz.
Geç getirdiğin her bir kitap için 0,20 € ödersiniz.
Ödünç aldıklarınızı zanında geriye getirmezseniz ,
Size mektup yazarız.
Siz 1,00 € luk ihtar cezası ödersiniz.
Ayrıca seyahat pasaportu ve bir ikametgah belgesi
getirebilirsiniz.
( İkametgah belgesini Belediyeden temin edebilirsiniz)

Kütüphane kartının Ücreti nedir ?
Yetişkinler için
Yetişkinler için yıllık ücreti 14,00 € .
Yetişkinler için 6 ay lik ücret 9,00 € 'dur.
yetişkinler için 2 ay lik ücret 4.00 € 'dur.
Çocuklar İçin
Çocuklar için sadece senelik ücret vardır.
Çocuklar için yıllık ücreti 5.00 € dur.
Yillik Aile abone ücreti 18.00 €.
Aile ayni evde oturuyor olmalı.

Ne ödünç alabilirim ?

Neredeyse her şeyi kiralayabilirsiniz.
ANCAK: Siz Nintendo Wii ve Playstation için bir kerede
sadece 2 oyun ödünç alabilirsiniz.
ANCAK: Herhangi bir eski dergileri ödünç alabilirsiniz.
Yeni dergiler bir zarf içinde orda okumak için vardır
ANCAK İ işaretlenmiş kitapları ödünç
alamazsınız.
ANCAK Hiç bır gazeteyi ödünç alamazsınız.

Geriye verme
Ödünç aldıklarımı geriye verme tarihi alırken verilen
kağıdın arkasın da yazıyor.
Ödünç aldıklarınızı aldığınız yerden geriye verirsiniz .
Müracat masası girişte bulunur.
Kütüphanede başka daha ne var?

Ücretsiz internet bulunmaktadır.
Kütüphane kartıyla 1. Kata gidin

Yazma Bilgi sayar ları vardır.
Bunlar 1. katta bulunmaktadır.
Siz orada iş baş vuru dilekçenizi ve mektuplarınızı
yazabilirsiniz.
Yazdığınız iş baş vurunuzu ve mektubunuzu yazıcıda
yazdırabilirsiniz..
Bir sayfa 0,20€.
Bir fotokopi makinası var.
Bu 1. katta bulunur.
Bir sayfa kopi 0,10€.

