مكتبة المدينة في ميندن ( المكتبة العامة )
Königswall 99
32423 Minden
Tel. 0571/83791-0
Stadtbibliothek@minden.de
www.stadtbibliothek.minden.de

أوقات الدوام
االثنين  ,الثالثاء ,الخميس  ,الجمعة من الساعة  11ــ 18
السبت من الساعة  10ــ 13
األربعاء عطلة

شروط االستعارة
4أسابيع قابلة للتمديد مرتين
كتب
كتب مسموعة للكبار
مناهج تعليم اللغة بالسي دي
ألعاب  ,كتب مسموعة لألطفال
سي دي روم CD Rom

أسبوعين ( قابلة للتمديد مرتين)
أفالم خيالية
سي دي
جرائد  /مجالت

أسبوعين ( قابلة للتمديد المدفوع مرتين)
مقابل
ألعاب كومبيوتر
دي في دي  DVDsمقابل

 € 1التمديد €1
 € 1التمديد €1

أسبوعين (غير قابلة للتمديد)
الحجز ( التوصيات ) مقابل € 2
الغرامات ال يجب أن تكون  ,حيث باستطاعتكم أن تمددوا فترة االستعارة للمقتنيات
شخصيا أو هاتفيا خالل أوقات الدوام.
التمديد عن طريق االنترنت ممكن على العنوان االلكتروني
www.stadtbibliotehk.minden.deأو من خالل االندرويد المجاني
Android-App WEB OPAC APPو يمكن تنزيلها من الغوغل بالي.

معدالت الرسوم
األطفال و اليافعين حتى سن ال  18سنة يمكنهم استخدام المكتبة مجانا.
بالنسبة للبالغين تكاليف االستخدام هي كالتالي:
الرسم الشهري ( € 3ال يوجد تخفيضات)
الرسم السنوي € 22

(  50%تخفيضات للتالميذ  /الطالب الجامعيين  ،الخدمات العسكرية و المدنية و
خريجي الخدمة التطوعية االتحادية و المتطوعين االجتماعيين السنويين  ،الالجئين ،
الحاصلين على المساعدات االجتماعية)
كارت الداو Dou_Card

(ال يوجد تخفيضات)

€ 32

في حالة منح تفويض الخصم المباشر للرسوم  ،تحصلون على تخفيض للرسوم
€2
السنوية و كارت الداو بمقدار
في حال تجاوز مدة االستعارة  ،سيكلف ذلك غرامة لكل مادة من المقتنيات كما يلي:

ابتدا ًء من اليوم األول
ابتدا ًء من اليوم الثامن
ابتدا ًء من اليوم الخامس عشر

€1
€2,50
€7,50

باالضافة الى كل تكاليف ارسال التنبيه

اعادة المقتنيات غير المعادة من خالل  Botenبرسم

€20

رسوم الخدمات الخاصة
الستخدام المقتنيات التوجيهية
 الدي في دي  DVDs ,التوصيات و المقتنيات األخرى لكل استعارة €2
 بدل تذكرة جديدة €2,50
 استعارة المقتنيات المرئية لكل مادة €3
€1
 الحجز
 الرسوم اإلضافية في حاالت فقدان المواد
المواد و استبدال أجزاء من المواد €2
 W_LANمجاني
 الفي الن
 الطباعة للصفحة الواحدة €0,10

