مرحبا بكم في مكتبة المدينة والوألية
دورتموند
مدة االستعارة من وسائل اإلعالم
 ٢٨يوما :الكتب والمجالت ،واوراق الموسيقى ،والخرائط ،واأللعاب
وصناديق أقراص الفيديو الرقمية،
 ١٤يوما :الكتب األكثر مبيعا ،األقراص المدمجة،
أقراص الفيديو الرقمية لالفالم التعليمية
واألقراص المدمجة وألعاب وحدة التحكم
 ٧أيام :أقراص الفيديو الرقمية

الرسوم
بطاقة مكتبة ،فضال عن استعارة الكتب األكثر مبيعا وأقراص الفيديو
الرقمية واأللعاب الفيديو هي غير مجانية.
إذا تم تجاوز فترة االستعارة أو في حال ايجاد اية مالحظات يتم الخضوع
لرسوم إضافية .
في حال ضرر او ضياع احدى وسائل اإلعالم يجب دفع تعويض
الخسارة.
لمزيد من المعلومات ،يرجى الرجوع إلى التنظيم المالي الحالي (الرسوم و
التكاليف) أو الى النسخة المختصرة عن "المواعيد والرسوم".

بطاقة المكتبة
مدة الصالحية ١٢ :شهرا
الوثائق المطلوبة:
جواز السفر مع شهادة تسجيل ،بطاقة الهوية أو رخصة اإلقامة
عند األطفال والمراهقين دون سن  ١٨عاما فان المطلوب هو وثائق ذات
صلة بولي األمر وتوقيع استمارة التسجيل.
التكلفة:
 ٢٠يورو للبالغين
خصم ١٠يورو
مجانا لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن  ١٨عاما والطالب حتى عمر
الواحد والعشرين.

تسرنا زيارتكم!

النشرة المصورة والعروض اإللكترونية للمكتبة،تجدهاهنا:
www.bibliothek.dortmund.de

مكتباتنا
•المكتبة المركزية
•تسع مكتبات في المنطقة

مكتبة التعلم و العمل
أماكن عديدة للتعلم والعمل،
الطابعات وآالت التصوير والماسحات الضوئية،
الكمبيوتر وقاعدة البيانات
أجهزة الكمبيوتر واالنترنت ،السلكي مجانا.

عروض وسائل اإلعالم
•كتب ،مجالت ،اوراق الموسيقى وخرائط
•كتب إلكترونية ومجالت الكترونية -
•ألعاب ،واألقراص المدمجة وأقراص الفيديو الرقمية واألقراص
المدمجة ،ألعاب وحدة التحكم
•برنامج التعلم ووسائل إعالم أخرى لتعلم اللغات
•وسائل اإلعالم في لغات مختلفة

استعمال
زيارة المكتبات فضال عن تقديم المشورة والمعلومات مجانا.
إن االستعارة من وسائل اإلعالم أو استخدام العروض اإللكترونية يتطلب
وجود بطاقة مكتبة.
مع بطاقة المكتبة يمكن استعارة  ٥٠من وسائل اإلعالم بحد أقصى من
جميع مكتبات دورتموند.
اعادة وسائل اإلعالم تكون فقط في المكتبة التي تم االقتراض منها.
فترة ااالستعارة لكل وسيلة اعالم يمكن أن تجدد مرتين كحد أقصى وذلك
عبر شبكة اإلنترنت من خالل البريد اإللكتروني ،عبر الهاتف أو تمديدها
شخصيا في المكتبة ،شريطةأن ال تزيد الرسوم المترتبة عن  ١٠يورو.

مكتبةالمدينةوالواليةدورتموند
Zentralbibliothek

Stadtteilbibliothek Hombruch

Max-von-der-Grün-Platz 1 - 3, 44137 Dortmund

Harkortstr. 58, 44225 Dortmund

المكتبة المركزية
 ١-٣ماكس فون دير غرون بالتس
 ٤٤١٣٧دورتموند

مكتبة منطقة هومبروخ
شارع هاركورت  ٤٤٢٢٥ ،٥٨دورتموند
الهاتف ٠٢٣١ ٥٠٢٨٣٢١

الهاتف٠٢٣١ ٥٠-٢٣٢٠٩:

مواعيد العمل
الثالثاء من ٦ -٢ ،١٢ -١٠
األربعاء من ٥ -٢ ،١٢ -١٠
الخميس من ٦ -١
الجمعة من ٥ -١
السبت من ١ -١٠

مواعيد العمل
من الثالثاء الى الجمعة من ٧ -١٠
السبت من ٣- ١٠

Stadtteilbibliothek Aplerbeck

Köln-Berliner-Str. 31, 44287 Dortmund
مكتبة منطقة ابلربيك
شارع كولن  -برلينا  ٤٤٢٨٧ ،٣١دورتموند
الهاتف ٠٢٣١ ٤٤٥٠٤١ :

مواعيد العمل
الثالثاء من٦ - ٢ ،١٢ - ١٠
األربعاء من ٥ - ٢
الخميس  ،من٧ - ٢ ،١٢ - ١٠
الجمعة من ٥ - ٢ ،١٢ - ١٠

Stadtteilbibliothek Brackel

Oberdorfstr. 23, 44309 Dortmund
مكتبة منطقة براكل
شارع اوباردورف ٤٤٣٠٩ ،٢٣دورتموند
الهاتف ٠٢٣١ ٢٥٩٦٩٠ :

مواعيد العمل
الثالثاء من٧ - ٢ ،١٢ - ١٠
األربعاء من ٥ - ٢
الخميس  ،من ٦ -٢
الجمعة من ٥ - ٢ ،١٢ - ١٠

Stadtteilbibliothek Eving

August-Wagner-Platz 2-4, 44339 Dortmund

مكتبة منطقة ايفينغ
أوغوست فاغنر بالتس ، ٤-٢
 ٤٤٣٣٩دورتموند
الهاتف٠٢٣١ ٥٠٢٥٤٤٦
مواعيد العمل
الثالثاء من ٥ -١ ،١٢ -١٠
األربعاء من ٤ -١
الخميس  ،من ٦ - ١ ،١٢ - ١٠
الجمعة من ١٢ -١٠

Stadtteilbibliothek Hörde

Hermannstr. 33, 44263 Dortmund
مكتبة منطقة هوردي
شارع هبرمان ٤٤٢٦٣ ،٣٣دورتموند
الهاتف ٠٢٣١ ٢٨٦٠٦٧٨ :
مواعيد العمل
الثالثاء من ٧ - ١ ،١٢ - ١٠
األربعاء من ٥-١
الخميس من ٥ -١ ،١٢ -١٠
الجمعة من٥ -١ ،١٢ -١٠

Stadtteilbibliothek Huckarde

Parsevalstraße 170, 44369 Dortmund
مكتبة منطقة هوكاردي
شارع بارسيفال  ٤٤٣٦٩ ،١٧٠دورتموند
الهاتف٠٢٣١ ٣٩١٧٥٦ :
مواعيد العمل
الثالثاء من٦ -١ ،١٢ -١٠
األربعاء من٥ -١ ،١٢ -١٠
الخميس من٥-١
الجمعة من٥ -١ ،١٢ -١٠

Stadtteilbibliothek Lütgendortmund

Westermannstr. 23, 44388 Dortmund
مكتبة منطقة لوتغين دورتموند
شارع فيسترمان ،٢٣
 ٤٤٣٨٨دورتموند
الهاتف ٠٢٣١ ٦٣٩١٨٠
مواعيد العمل
الثالثاء من ٥ -١ ،١٢ -١٠
األربعاء من ٥ -١ ،١٢ -١٠
الخميس من ٥ -١
الجمعة من ٥ -١ ،١٢ -١٠

Stadtteilbibliothek Mengede
Rigwinstr. 32, 44359 Dortmund

مكتبة منطقة منغيدي
شارع ريغفين  ٤٤٣٥٩ ،٣٢دورتموند
الهاتف٠٢٣١ ٣٣٣٩٣١ :
مواعيد العمل
الثالثاء من٧-١
األربعاء من ٥ -١ ،١٢ -١٠
الخميس من ٥-١
الجمعة من ٥ -١ ،١٢ -١٠

Stadtteilbibliothek Scharnhorst

Mackenrothweg 15, 44328 Dortmund
مكتبة منطقة شارنهورست
شارع ماكن روت فيغ ٤٤٣٢٨ ،١٥دورتموند
الهاتف٠٢٣١ ٥٠٢٨١٤٩ :

مواعيد العمل
الثالثاء من ٦ -١ ،١٢ -١٠
األربعاء من٥-١
الخميس من ٥ -١ ،١٢ -١٠
الجمعة من ٥-١
السبت من ١ -١٠

