Fiyatlar

Kitaplar

18 Yasindan
Kücükler ve Yetiskin
Gencler
Insanlar
1. Senelik Üyelik Ücreti
I (Grundgebühr )
II (Grundgebühr ve
Video kullanma hakki)
III (Ailekarti)

Okumak, dinlemek ve arastirmak için

Enformasyon
CD, CD ROM ve Internet ile bilgiye ulasim

Filmler
DVD ve video kasetleri

Yenilikler
Gazete ve dergilerden güncel haberler

Oyunlar

0,00 €

14,00 €

7,00 €
--

28,00 €
32,00 €

Müzik

5,00 €

Übersetzung :
Ercan Dönmez

Ceyrek Senelik Kullanma
I (Grundgebühr)
0,00 €
II (Grundgebühr ve
Video kullanma hakki) --

masa ve bilgisayar oyunlari
CD, Teyp ile Video kasetleri ve DVD ler

8,00 €

2. Kart Cikartma
a) ilk Kütüphane karti
b) ilk den sonra
c) Surfcard

1,00 €
2,00 €
3,00 €

2,00 €
4,00 €
6,00 €

3. Baska Kütüphaneden
Ismarlanan Medya

2,00 €

2,00 €

4. Reservasyon

1,00 €

1,00 €

5. Süresi gecmis Medya’
lara günbasi ve adetbasi 0,10 €

0,25 €

6. 2.Uyaridan Sonra her
uyarida

3,00 €

3,00 €

7. Internet kullanma
her saat

1,00 €

3,00 €

8. Bilgisayar calisma
masasi, her saat icin

1,00 €

3,00 €

Stadtbücherei Wedel
Rosengarten 6
22880 Wedel
Tel.: 04103 / 93 59-0
Fax 04103 / 93 59-23
stadtbuecherei@wedel.de

Stadtbücherei Wedel
Kütüphanesine Hosgeldiniz!

Acilis Saatleri:

Pazartesi ve Persembe
09.00-12.30 ve 15.00-19.00
Sali ve Cuma 09.00-12.30 ve 15.00-18.00
Carsamba ve Cumartesi
09.00-12.30
Info in der Bücherei, per Telefon oder unter

www.stadtbuecherei.wedel.de
Flyer Entwurf & Design: www.WET-V.de
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Kütüphanesine Hosgeldiniz!

Unutulmus veya zamani gecmis bir
Medya`nin uyarisini süresinden 2 hafta sonra
posta ile gönderiyoruz.
o Böyle bir durumda Posta ücreti de sizden
alinmaktadir.
o

70.000 adet Medya sizler tarafindan okunmak,
dinlenmek ve seyredilmek icin bekliyor.

Kira Süresini Uzatma
o

Üye Olunuz
o
o

o

o

o

Informasyon masasinda –(Bücherei-Karte)
üyelik kartinizi cikartabilirsiniz.
Dolduracaginiz kagida lütfen adinizi,
adresinizi ve dogum tarihinizi yaziniz.( Ve
ayrica Sosyalyardim aliyorsaniz ve
ögrenci´iseniz daha ucuz tarifelerden
yararlanabilirsiniz.)
Üyelik icin Personalausweis-Pass (Kimlik
veya Passaport) ve Wohnsitz-Bestätigung
(Oturdugunuz adresi onaylayan belge)
gereklidir. (Einwohnermeldeamt
Rathaus´dan bu kagitlari alabilirsiniz.)
Sosyalyardim alan üyelerin Sozialamt´dan
onayli belge ve ögrencilerin ögrenci
kimliklerini getirmeleri gereklidir.
Imzaniz ile kütüphanenin bütün kurallarini
kabul etmis olursunuz.

o

o
o
o
o

o
o

o

Rezervasyon
o

o

Medya Kira Süresi
o

o

Kitap, kasetten dinlenen kitap, kaset, CDROM, oyunlar ve oyun kartlarinin en fazla 4
hafta kira süresi vardir.
CD, DVD ve videolarin 2 hafta kira süresi
vardir
Sadece hafta sonu kiralanabilen Medyalar
üzerlerinde belirtilmisitir.
Gazeteler sadece kütüphanenin icinde
okunabilir.
Lütfen bu süreler icerisinde kiralamis
oldugunuz Medyalari geri getiriniz.

Bir Medya (Kitap vs.)eger baska bir kütüphane
üyesi tarafindan rezerve edilmemisse, sizde olan
Medyalarin kiralama sürelerini 2 defa
uzatabilirisiniz
CD´lerin kiralama süreleri sadece bir kere
uzatilabilir
DVD, dergi ve videolar´in süresi uzatilamaz.
Kira süresini kendiniz kütüphaneden, telefonla,
faksla veya E-Mail üzeri uzatabilirsiniz. Internette
online-katalog üzerinden´de kira süresini
uzatmak mümkündür.
Eger telefon vs.ile uzaktan uzatiyorsaniz ve
uzattiginiza dair belge istiyorsaniz, posta ücretini
sizin ödemeniz gerekmektedir.

o
o
o

Eger istediginiz bir Medya baskasi tarafindan
kirada ise, bu Medya´yi kendiniz icin
ayirttirabilirsiniz.
Lütfen Informasyon masasina veya E-Mail üzeri
bize haber veriniz.
Internette online katalog üzerinden de bu
islemleri yapabilirsiniz.
Reservasyon yapmis oldugunuz Medya geriye
gelince size haber verilecektir
Bu servis icin Medya basina 1( bir ) € ödemeniz
gerekiyor.

Bilgisayar ve Internet
Masalari
Kütüphanede üc tane bilgisayar hizmetinize
sunulmaktadir.
o Internet´e girmek icin Informasyon
masasindan bir SurfCard satin almaniz
gerekmektedir. (Bu kart bir telefon karti gibi
bitince doldurulabilir.)
o Ayrica biligisayar calisma masamizda
gerekli standard programlar, printer ve
scanner mevcutdur.
o

Kütüphanemizde
bulunmayan Medyalar
Kütüphanemizde bulunmayan Medyalari,
eger baska kütüphanelerde bulabilirsek sizin
icin getirtebiliriz.
o Bu islem icin lütfen Info masasina haber
veriniz.
o

LiteraTour
Engelli ve yaslilar icin evelere ücretsiz kitap
ve Medya servisimiz mümkündür.
o Lütfen Frau Kolz´u arayiniz (Tel.: 04103 /
5516).
o

Online-Katalog
Internet´ de online- katalog üzerinden Medyalari
arayabilirsiniz.
o Lütfen kütüphane numaranizi ve sifre olarak´da
dogum tarihinizi kullaniniz. Mesela 14031977
(GGAASSSS)
o

Info
o

Informasyon Masasinda bütün sorulariniza
cevap vermeye calisacagiz.

