Türkisch

Müracaat
1.

Kütüphaneye hoş geldiniz!

2.

Kütüphane ziyaretlerinize sevinecek.
Kütüphanenin açık olduğu saatlerde bütün yayınları istediğiniz gibi
kullanabilirsiniz.

3.

Kütüphanemizden aşağıdaki yayınları ödünç alabilirsiniz:
• Kitaplar
• Mecmualar
• Görme özürlüler için kitaplar
• Kartlar
• CD-ROM
• Compakt Diskler
• DVD

4.

Ödünç alma koşulları
• Yıllık harç olan 28,- € karşılığı en fazla ... yayın/ödünç alabilirsiniz.
• 18 yaşından küçük olan çocuklar ve gençler için ödünç alma ücretsizdir.

4.1 Eğer bir kitap/yayın sipariş vermek isterseniz, 2,- € ödersiniz.
Sizin için ayrılmış kitap/yayın gelir gelmez, size haber verilir.
4.2 Kayıt yapabilmemiz için isim, adres ve geçerli fotograflı kimliğe ihtiyaçımız
vardır.
4.3 Kütüphane, çocuklar ve gençler için ebeveynin/velinin imzasını ister.
4.4 Lütfen ödünç aldığınız kitapları/yayınları dikkatli kullanın. Kaybetme veya
zarar verme halinde kütüphane tazminat ister.
5.
İade
5.1 Yayınları/kitapları belirlenen geri verme tarihine kadar alıkoyabilirsiniz.
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5.2 Ödünç aldığınız kitapları/yayınları lütfen zamanında geri getirin veya tarihini
uzattırın, aksi halde kütüphane ücret alır.
6.

Umarız, teklifimiz hoşunuza gitti. Arkadaşlarınıza veya derneklerinizde bizden
bahsederseniz çok memnun oluruz.

7.

Ziyaretleriniz bizleri çok mutlu edecek.

Kütüphaneyi ziyaret için ebeveynlerin müsaadesi
1.

Çocuğunuz kütüphanemizden kitaplar/yayınlar ödünç almak istiyor. Bu
nedenle sizin izninize ihtiyacımız var.

2.

Kütüphanemizden ödünç alma genel olarak çocuğunuz için ücretsizdir.
Çocuğunuz kitapları/yayınları geç geri getirirse, bir ihtar yollanır, ve ücreti
alınır. Lütfen çocuğunuzun ödünç aldığı kitapları/yayınları dikkatli
kullanmasına önem verin. Zarar verme halinde kütüphane tazminat istemek
zorundadır.

3.

Lütfen bu kartı doldurunuz, imzalayınız ve çocuğunuza bir daha sefere
kütüphaneye teslim etmek üzere veriniz.

Sizi de kütüphanemizde görmekten kıvanç duyacağız.
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