
 !مرحبا بكم في المكتبة العامة كوبورغ 

 

 .مكتبة تسر بزيارتكمال

 

لديك حرية الوصول إلى جميع وسائل اإلعالم داخل مبنى المكتبة . 1

 .خالل مواعيد العمل

 

 االفتتاحأوقات  1.1

 17:30الساعة  حتى 12:00 االثنين من الساعة

 17:30ساعة ال حتى 12:00 ساعةالالثالثاء من 

  13:00ساعة ال حتى 9:00 ساعةالاألربعاء من 

  17:30ساعة الحتى  12:00 ساعةالالخميس من 

  17:30ساعة ال حتى 11:00 ساعةالالجمعة من 

  12:00ساعة ال حتى 9:00ساعة الالسبت من 

 

 

 

 

 وسائل اإلعالم 1.2

 كتب

 المجالت والصحف

 نوبات موسيقية

 خرائط

 قصص بالصور

 ألعاب اجتماعية

 كاسيتأقراص الموسيقى وال

 أقراص الفيديو الرقمية واألقراص المدمجة

 أشرطة الفيديو، والكاسيت

 



 استخدام اإلنترنت مجانا 1.3

 

 .القتراض وسائل اإلعالم تحتاج بطاقة المكتبة. 2

 

 .للتسجيل يجب إبراز بطاقة هوية صالحة. 3

 بطاقة المكتبة ليست قابلة للتحويل. 4

 

طلوب موافقة الوالدين أو عاما م 16األطفال والشباب دون سن . 5

 .الولي

 

 :شروط القرض. 6

 يورو. 16الرسم السنوي هو 

 ( لكل قطعة.يورو 1بدال من ذلك، يمكن أن تدفع رسوم )

 عاما ال يدفعون شيئا. 11األطفال دون سن 

 يورو. 3سنة دفع رسم سنوي قدره  15إلى  11الشباب ما بين 

 يورو. 4البالغين مع "بطاقة كوبورغ" يدفعون 

 يورو. 1،50المراهقين مع "بطاقة كوبورغ" يدفعون 

 

 .إعالم في وقت واحد وسيلة 20يمكنك اقتراض ما يصل الى  6.1

 

المكتبة تطالب بثمن أي . الرجاء التعامل بعناية مع وسائل اإلعالم 6.2

 .ضرر تحدث لألشياء

يجب أن يتم دفع الرسوم . سانت  €1لوسائل اإلعالم  . يكلف الحجز7

يتم إعالمك في أقرب وقت عند توفير وسائل . الم المحجوزعند است

 .اإلعالم المحجوزة

 

 التمديد. 8

 

 :يمكنك التمديد لوسائل اإلعالم ما يصل الى مرتين 8.1



 أو( 09561/891420: على رقم الهاتف)استدعاء 

 / Webopac / Konto( open.coburg.deوصلة )عبر اإلنترنت 

Verlängerung 

 

 .وسائل اإلعالم إذا سبق أحد في طلبهاتمديد ال يمكن  8.2 

 

 . اإلرجاع9

 

 :مدة اإلعارة 9.1

 أسابيع 4خرائط: الكتب واألشرطة والنوبات الموسيقية وال

 واأللعاب والمجالت والقصص المصورة أسبوعين اثنيناألقراص 

 أسبوع واحد( DVDو أقراص ال) أشرطة الفيديو

 

راج وسائل اإلعالم  في خانة خارج أوقات فتح المكتبة يمكن إد 9.2

 .اإلرجاع

 

يرجى إعادة وسائل اإلعالم في الوقت المطلوب، وإال يجب دفع  9.3

 .يورو  5رسم 

 

 

 .شكرا لزيارتكم


