مرحبا بكم في مكتبة )سانكت كليمنس( العامة

يمكنكم التصال بمكتبتنا عبر العناوين التالية:
Hohe Geest 1b

مرحبا بكم في مكتبة )سانكت كليمنس( العامة

Münster-Hiltrup 48165

Geest 1b
Münster-HiltrupHohe
48165

رقم الهاتف 16253 :ـ 02501

Hohe Geest 1b

Münster-Hiltrup 48165

العنوان الليكترونيinfo@stadtteilbuecherei-hiltrup.de :
اوقات
العملالعمل
اوقات

)و هنا تستطيعون ان تتعرفوا على كل المعلومات الخاصة بمكتبتنا من خلل النترنت(

كل يوم إثنين :من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء

ظهرا السادسة مساء
الساعة
كل يوم إثنين :من الساعة الثانية بعد الظهر حتى
و من يوم الثلثاء حتى يوم الجمعة :من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الثانية عشرة

www.muensterload.de
)و من هنا تستطيعون الدخول الى مكتبتنا من خلل هوية الشتراك الصالحة للسـتعمال حيـث يمكنكـم

و من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء
الليكترونية( ظهرا
الثانية عشرة
التاسعة صباحا الى الساعة
و من يوم الثلثاء حتى يوم الجمعة :من الساعة
قراءة الكتب

كل يوم سبت :من الساعة التاسعة و النصف صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا

Arabisch

معلومات و ارشادات حول المكتبة :

مساء
و من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة
www.facebook.de
)و من خلل موقعنا على الفيسبوك يمكنكم التعرف على كل جديد في مكتبتنا و على ما نحن نعتقد أنه

إستعارة التي:
يمكنكم
المكتبة
على هوية
التاسعة و النصف صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا
الساعة
من
سبت:
بحصولكميوم
كل
مفبد و ممتع او حتى مسلي(

ـ الكتب ،القراص المدمجة ) ،(CDالشرطة و اللعاب العادية و لمدة  4أسابيع) .ملحظة :يجب عد
أجزاء اللعاب من قبل المستعير قبل استعارتها(.

معلومات و ارشادات حول المكتبة :

+App: Web Opac 500

ـ المجلت و أقراص ) (DVDو اللعاب الليكترونية مثل ) (Playstationلمدة اسبوعين) .ملحظة :يجب

)كل من يملك جهاز فيه برنامج  Androidيمكنه ان ينزل هذا الـ  Appمن الـ PlayStoreمجانا و يستطيع

قبل استعارتها(.
المكتبةلدى المكتبة
هويةمن المجلت
العداد الحديثة
على المستعير
إستعارة التي:
يمكنكم
حجز على
بحصولكم

بواسطته ان يدير اشتراكه في مكتبتنا(

ـ بامكانكم الستعارة بواسطة النترنت و لمدة ثلث اسابيع و من خلل عنوان المكتبة الليكتروني

Münster-Hiltrup
 App:عد
Büchereiيجب
)ملحظة:
 www.muensterload.deالمدمجة ) ،(CDالشرطة و اللعاب العادية و لمدة  4أسابيع.
التي:الكتب ،القراص
ـ

أجزاء اللعاب من قبل المستعير قبل استعارتها(.
الجور :
.1

دفع  3أيورو لمرة واحدة للحصول على هوية المكتبة.

)من خلل هذا الموقع تتعرف على كل جديد في المكتبة .يمكنكــم أن تحصــلوا علــى هــذا الـ  Appمــن

 Appel-Storeمجانا .و لمن يملك جهاز فيه برنامج  Androidفيمكنه ان يحصـل عليـه مـن خلل الموقـع
التالي( http://chayns.net/64948-25945 :

 (Playstationلمدة اسبوعين) .ملحظة :يجب
2ـ .المجلت و أقراص ) (DVDو اللعاب الليكترونية مثل )
الستعارة للطفال و اليافعين مجانية ،على شرط ان ل تتجاوز الستعارة المدة المحددة كما
اوضحناه سابقا.
المستعير حجز العداد الحديثة من المجلت لدى المكتبة قبل استعارتها(.
على
.3

أما الستعارة بالنسبة للبالغين فيمكنكم الشتراك لمدة ثلث أشهر مقابل دفع مبلغا و قدره )6

.4

من يعيش في عائلة مكونة من شخصين فيمكنه دفع مبلغا و قدره ) 27ايورو( للشتراك لمدة

كامل .و لمدة ثلث اسابيع و من خلل عنوان المكتبة الليكتروني
النترنت
بواسطة
الستعارة
بامكانكم
ـ
لمدة عاما
ايورو( للشتراك
دفع مبلغ )18
أيرو( .أو
التيwww.muensterload.de :
عاما كامل.

.5

يوجد تخفيض لمن يحمل )هوية منستر( ).(Münster Pass

.6الجور :

كل من يملك هوية اشتراك لمكتبة مونستر العامة ) (Stadtbücherei Münsterفيمكنه استعماله

في مكتبتنا.

و من يوم الثلثاء حتى يوم الجمعة :من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الثانية عشرة ظهرا
و من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء
كل يوم سبت :من الساعة التاسعة و النصف صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا
أجور تأخير التسليم
يحتسب على كل مادة تستعار و تأخرتم عن تسليمها في الموعد المحدد ،يتساوى ف��ي ذل��ك الطف��ال و
البالغين ،مبلغا و قدره ) 1أيورو( عن كل أسبوع تأخير و عن كل مادة واحدة ،هذا إذا لم يتع��دى الت��أخير
أسبوعين .أما إذا تم التسليم بعد أسبوعين فيتم إحتساب مبلغا و قدره ) 2أيورو( عن كل مادة و عن كل
أسبوع تأخير.

معلومات و ارشادات حول المكتبة :
بحصولكم على هوية المكتبة يمكنكم إستعارة التي:
ـ الكتب ،القراص المدمجة ) ،(CDالشرطة و اللعاب العادية و لمدة  4أسابيع) .ملحظة :يجب عد
أجزاء اللعاب من قبل المستعير قبل استعارتها(.
ـ المجلت و أقراص ) (DVDو اللعاب الليكترونية مثل ) (Playstationلمدة اسبوعين) .ملحظة :يجب

التوصية بحجز المواد التي يراد إستعارتها

على المستعير حجز العداد الحديثة من المجلت لدى المكتبة قبل استعارتها(.

يمكنكم التوصية بحجز مادة من مواد المكتبة لستعارتها اذا لم تكن موجودة في وقت طلبها .و ستتصل

ـ بامكانكم الستعارة بواسطة النترنت و لمدة ثلث اسابيع و من خلل عنوان المكتبة الليكتروني

بكم المكتبة هاتفيا حين توفر المادة المطلوبة.

التيwww.muensterload.de :

ل يحتسب أي مبلغ على المواد التي يوصى بها للحجز اذا كانت من مواد مكتبتنا .أما إذا كانت هذه المواد
موصى عليها من مكتبة المدينة ) (Stadtbücherei Münsterفيحتسب مبلغا و ق��دره ) 2أي��ورو( ع��ن ك��ل
مادة .أما المواد التي يوصى بحجزها مما ل يوجد منها في المكتب��ات فيحتس��ب عليه��ا مبلغ��ا و ق��دره )3
أيورو( عن كل مادة.
تمديد مدة الستعارة

الجور :
.1

دفع  3أيورو لمرة واحدة للحصول على هوية المكتبة.

.2

الستعارة للطفال و اليافعين مجانية ،على شرط ان ل تتجاوز الستعارة المدة المحددة كما
اوضحناه سابقا.

.3

أيرو( .أو دفع مبلغ ) 18ايورو( للشتراك لمدة عاما كامل.

يمكن تمديد مدة الستعارة لمرتين ف��ي حال��ة ع��دم حجزه��ا م��ن قب��ل أح��د المش��تركين الخري��ن ف��ي
المكتبة .تحتسب نفس المبالغ على كل مادة تستعار و تجدد إستعارتها .و يمكن تمديد الستعارة هاتفي��ا

.4

يوجد مقعدان في مكتبتنا يمكن الدخول م��ن خللهم��ا ال��ى الن��ترنت بع��د ع��رض هوي��ة الش��تراك ف��ي
المكتبة .علما ان استعمال النترنت هو مجانا .ال انه فقط طباعة كل ورقة واحدة تكلف ) 10سنت(.
هكذا تستطيعون العثور على مواد المكتبة
يوجد جهاز حاسوب )كومبيوتر( في الطابق الول من المكتبة يمكنكم بواسطته البحث عن كل محتوي��ات
المكتبة .و في حال��ة ع��دم عث��وركم عل��ى م�ا تري��دون فيمكنك��م التص��ال بن��ا و الستفس��ار ع��ن الم��واد
المطلوبة.

من يعيش في عائلة مكونة من شخصين فيمكنه دفع مبلغا و قدره ) 27ايورو( للشتراك لمدة
عاما كامل.

او من خلل النترنت.
النترنت

أما الستعارة بالنسبة للبالغين فيمكنكم الشتراك لمدة ثلث أشهر مقابل دفع مبلغا و قدره )6

.5

يوجد تخفيض لمن يحمل )هوية منستر( ).(Münster Pass

.6

كل من يملك هوية اشتراك لمكتبة مونستر العامة ) (Stadtbücherei Münsterفيمكنه استعماله
في مكتبتنا.

