Erişilebilirlik
Tekerlikli sandalye veya bebek arabası olan kişiler,
kütüphanenin arka girişini kullanabilir. Ayrica
kütüphanemizde bir asansör bulunmaktadır.

Türkisch

Sorulariniz
Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız !
Sorularınız için her zaman bize danışabilirsiniz.
Bizlere bu Elektronik adresten:

Şehir Kütüphanesi

www.stadtbuecherei-marburg.de ulaşabilirsiniz.
Veya:
E-Mail: stadtbuecherei@marburg-stadt.de
Telefon: 06421-2011585
Fax:
06421-2011735

Sizi görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz !
Marburg sehir kütüphanesinde iyi eğlenceler
dileriz !

Adresler
Universitätsstadt Marburg
Fachdienst Stadtbücherei
Ketzerbach 1, 35037 Marburg
Tel.: 		06421 / 2011248
Fax:		06421 / 2011735
E-Mail:			
stadtbuecherei@marburg-stadt.de
Internet:			
www.stadtbuecherei-marburg.de
Mobil-katalogu: marburg.mobilopac.de
eLibrary:			
www.OnleiheVerbundHessen.de

Çalışma saatleri
Pazartesi:
kapalı
Salı, perşembe ve cuma: 12.00-18.30 		
Çarşamba, cumartesi: 10.00-14.00

Turlar için randevu alabilirsiniz
Internetsayfası
Mobil cihazlar
için Katalog

Mit freundlicher Unterstützung von

eKitap ödünç
alma…
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Basit anlatım !

Bu teklif herkez için geçerli

Ödünç alma

Şehir kütüphanemizi herkez ziyaret edebilir.

Bunlari ödünç alabilirsiniz:

Kütüphanemizde kitaplar, dergiler, dil kursları,
bilgisayar oyunları bulunmaktadır. Bu teklifimiz hem
olgunlar hemde çocuklar icin gecerlidir.

- Kitab, dil kursu kitabı, kartlar ve bilgisayaroyunları –
dört haftalığına ücretsiz ödünç alabilirsiniz
- Dergiler, dinleme kitapları ve müzik CD´leri- iki 		
haftalığına ücretsiz ödunç alabilirsiniz
- Filim ve konsol oyunları / PC oyunları – az bir
ücret karşılığında ödünç alabilirsiniz

Istediginiz her medyayı ödünç alabilirsiniz. Bunun için
tek ihtiyaciniz bir kütüphane kartı dır.

Veli ve çocuklar icin
Güzel kütüphanemizde buluşup,
okuyup, dinlenip ve etkinliklerimizi
ziyaret edebilirsiniz.
Kütüphanede komik, ilginç, enteresan
resim kitapları, gençler için kitaplar,
kurgusal olmayan kitaplar birde başka dilde yazilmiş
kitaplar bulunmaktadır. Ayrıca dergi, bilgisayar
oyunları, filimler ve daha birçok şeyi kütüphanemizden
ödünç alabilirsiniz.

Kütüphane kimliği / Üyelik kartı

Ürünleri belirli bir zaman ödünç alabilirsiniz.
Ürünleri ödünç aldığınızda size verilen
veya kendinizin ödünç alabildiği standlarda size
kesilen fişin üzerinde ürünleri ne süreyle elinizde
bulundurabileceğiniz belirtilmiştir.

Lade
Medyaları lütfen zamanında geri iyade
ediniz. Kütüphane kapaliysa eğer,
medyaları dönüşkutusuna /postakutusuna
koyabilirsiniz. Dönüş-/postakutusu
kütüphanenin arka girişinde bulunmaktadır.

Kütüphane üye kartınızı kütüphanemizde çok düşük
bir fiyata yaptıra bilirsiniz.

Şayet medyaları geç iyade ederseniz, para ödemek
zorunda kalırsınız.

Üyelik için getirmeniz gereken:

Lütfen medyaları dikatli kulanın / iyi sakının. Hasar
veya kayb edilen medyalar için, medyaları yeni alma
veya yerine para vermelisiniz.

- Kimlik
- Yada pasaport veya sertifikayi kayıt
- Yada ikamet ünvanı / giriş kimlik karti
Kütüphanemizin kuralları vardır ve üye kartınızı
imzaladığınız an bu kuralları kabul etmiş oluyorsunuz.
14 yaş altı çocuklarda bir Veli´nin imzası gereklidir.
Üye kartını sadece kendiniz kullanabilirsiniz.

Uzatma imkanları ve ön sipariş
Medyaları daha uzun bir süre
ödünç alabilirsiniz. Ödünç alma
süresi bitmeden önce bizi arayın,
kütüphaneye gelin veya internet
yolundan bize ulaşın. Filimler,
konsol /PC- oyunları ve önceden
reserve edilmiş medyaların ödünç alma süresini
uzatamazsınız.
Başka kişilerin ödünç aldığı medyaları reserve / ön
siparis edebilirsiniz. Tabiki reserve etmeninde maliyeti
vardır, lakin çok düşüktür.

Yetişkin ve çocuklar icin kütüphane
rehberliği
Kütüphanemiz okul grupları ve çocuk grupları için
rehberlik takdim etmektedir. Böylece çocuklar
kütüphaneyi hem daha iyi tanıyıp burda hem oynayıp
hemde kitaplarla çalışabilir. Ayrıca dil
ve entegrasiyon kursları için rehberlik
yapılmaktadir.
Telefon randevu hattımız: 06421-2011582

Almanca öğrenmek
Kütüphanemizde ödünç almak için kolay
dilde yazilmiş kitplar, sözlükler, dinleme kitapları ve
dil kursları bulunmaktadir. Almancayi öğrenmek için
„ Deutsch als Fremdsprache (DaF)“ kitapları ve dil
kursları size yardımcı olacaktır.
Istediğinizde bize danışabilirsiniz. Size yardımcı
olmaktan mutluluk duyarız.

eLibrary
Üyelik kartınız ile maliyetsiz
bilgisayar, E-Reader ve tablet
üzerinden kitap, gazeteler ve
dergiler okuyabilirsiniz.
Onlar yerine dinleme kitapları
mı dinlemek istiyorsunuz ?
eLibrary üzerinden medyaları kolaylıkla indirebilir ve
kullanabilirsiniz.
Adres: www.OnleiheVerbundHessen.de.

Internet ve wLan/Wi-Fi
Halk kütüphanesinde interneti mi kullanmak
istiyorsunuz ? Iki saat wLanı ücretsiz olarak
kulanabilirsiniz. Bunun için sadece kendi cihazınızı
(telefon, tablet, laptop,…)ve kütüphane kartınızı
getirmelisiniz. Bizden bir şifre alıp hiç sorun
yaşamadan wLanı kullanabilirsiniz.
Cihazınız yoksa ve halk kütüphanesinin bilgisayarını
kullanırsanız, para ödeyip böylece yine internete
girebilirsiniz.

