Zemin katı

Üstkatda ki kitablar

Çocuk kitapları:
Resimli Kitaplar,
Okumayı öğrenmeye yardımcı kitaplar,
Dinlemek icin okuma kitaplari
Çocuk kitaplari, Seslendirilmiş tiyatro
oyunları, Cizgi romanlar, Çocuk dergileri

Genel Kitaplar
Filozofi
Dini
Ceb Kitapları
Edebiyat
Psikoloji
Müzik
Sanat
Spor/Oyun/El işleri
Tarih
Sosyal Bilgiler
Coğrafya
Vatan Bilgisi / Hayat Bilgisi / Bayern
Teknik
Tabii ilimler
En iyi satan genel kitaplar

Kitapları ödünç alma yeri
Eşya koyma dolapları
Piyasaya yeni çıkmış kitaplar
Yabancı dilden kitaplar
Genel Kitaplar:
Ev ve Bahçe hakkında
Aile
Pedagoji
Vatanbilgisi: Erding, München und
Oberbayern
Okul için gerekli kitaplar
Eğitim ve meslek Kitabları
Gençlik kitapları
Otomatik kahve makinesi
Gazeteler
Kitap Okuma Bahçesi

CD-ROM, DVD, Müzik-CD
Internet
CD-ROM Çalişma masaları
Çalışma / Okuma masaları
Bilgilendirme

Erding Belediye
Kütüphanesi
Genel Bilgiler

Aeferleinweg 1
85435 Erding
Tel.: 08122 / 8 80 99 90
Fax: 08122 / 8 80 99 97
stadbuecherei@erding.de
www.erding.de/stadtbuecherei

Açılış saatleri

Çatı Katı
Romanlar
Seslendirilmiş Kitaplar

Salı:
Çarşamba:
Perşembe:
Cuma:
Cumartesi:

Saat 10-18 arası
Saat 14-18 arası
Saat 10-19 arası
Saat 14-19 arası
Saat 10-13 arası

Belediye kütüphanesinde sizi
ağırlayabilmek bizi cok sevindiriyor
Bu bilgiler kütüphaneyi kullanmada size
yardımcı olması için yazılmıştır.
Kütüphanede kalarak bütün kitapları araştırıp
bakabilirisiniz.
Rahatça bir kahve içerek gazete ve dergi
okuyabilirsiniz. Gördüklerinizin tamamına
yakını ödünç alıp götürebilirsiniz.
İlmi araştırmalara lazım olan bilgileri
masrafını karşılamak şartıyla başka
kütüphanelerden sizin için getirtebiliriz.
2 internet masası 12 yaşından büyük bütün
okurseverlerin hizmetine hazir
beklemektedir. 18 yaşından küçük olan
okurseverler velisinin müsadesine ihtiyacı
vardır.

Ödünc alma zamanlari
Kitap ve CD-ROM’lar
Bunun dışındakiler

Sipariş
4 hafta
2 hafta

Ödünç alınmış kitapları sipariş edebilmek
icin 0,50 € işlem parası alınır.

Eğer ödünç aldıklarınız sipariş edilmemiş ise bir
defa uzatma imkanınız vardır. (Telefon, Internet,
Fax, Email)
Ödünç aldıklarınızı kitap kutusu sayesinde 24 saat
içerisinde geri verme imkanına sahipsiniz.
Lütfen kitap kutusuna koyduklarınızı bir torba
veya paket içine koyarak geri veriniz. (Kendiniz
sorumlusunuz).
Kullanım anında meydana gelen hasarlardan
sorumluluk kabul etmiyoruz.

Diğer ücretler
Geç verilen kitaplar için ücret ödenmektedir.
Hatırlatma: 0,50 €/Kitap... + Zarf
1. İkaz: 1 €/Kitap... + zarf +
hatırlatmanın masrafı/kitap başına
2. İkaz: 1,50 €/Kitap + zarf + 1. ikaz
masraflari/kitap başına
Posta yoluyla geri getirme 5,00 € / kitap
başına

Ücretler
14 yaşına kadar çocuklar

Î bedava

Büyükler/senelik

Î 15,00 €

Müracaat

Aile kartı/senelik
Î20,00 €
(Aynı evde yaşıyan en az iki kişi için)

Kütüphanemize üye olabilmek için nüfüs
cüzdanınızı veya pasaportunuzu getiriniz. 18
yaşından küçükler velisinin imzasına
ihtiyaçları vardır.
Adres değişikliğinde veya kütüphane kartının
kaybolmasında lütfen hemen bize haber
veriniz.

15 yaşından büyük öğrenciler,
askerler, meslek eğitimi görenler,
işsizler, emekliler, sosyal yardım
alanlar, özürlüler senelik olarak
(%50 indirimli)

Yedek kütüphane kartı:
2,00 €
Diğer kütüphaneden kitap getirtme;
3,00 € + veren kütüphanenin masrafları
Diğer kütüphaneden fotokopi;
2,00 € + veren kütüphanenin masrafları
Internet;
Baskı/Internet
Fotokopie

Î7,50 €

Günlük Kart
(1gün, 2 yada 4 hafta için geçerlidir. Tekrar
kiralama yada uzatmada ücret alınır) Î 3,00 €

0,50 € /15 dakikası
0,10 € /sayfa başına
0,10 € /sayfa başına

Lütfen diğer kullanım kurallarımızı zemin
katda ki duvardan okuyunuz.
Uzatmalar, siparisler ve kullanım kontonuz
için evinizden internet yoluyla rahatça
bakabilirsiniz.
www.erding.de/stadtbuecherei

