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okuyor

Fiyatlar …
Ücretler

Yıllık ücret		
veya
Tek kiralama (kiralama başı)
Uzatma (tek kiralama için)
AV medya kiralama (2 DVD arti CD/CD-ROM´a kadar)
Rezervasyon
Kimlik yenileme
Kütüphaneler arası ödünç siparişi
Lit Express servisi
Internet kullanımı (başlanmış her 30 dakika için)
Yazıcı çıkışı

Çocuklar, gençler, öĝrenciler, üniversiteliler, meslek eĝitimi görenler,

€ 15,00
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,00
€ 1,00
€ 2,60
€ 2,00
€ 2,50
€ 0,50
€ 0,15

işsizler ve sosyal yardım alanlarücretsiz

Gecikmiş para cezası

Birinci hafta için medya başı
Her bir ek hafta için medya başı

€ 0,50
€ 1,00

Adres

Belediye Kütüphanesi
Dankelsbachstraße 19, 66953 Pirmasens
Tel.:		
06331 842358
Fax:		
06331 842365
E-Mail:		
stadtbuecherei@pirmasens.de
Internet:
www.pirmasens.de/buecherei

Açılış saatleri

Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma		

Saat 10 - 12 ve 14 - 18
Saat 10 - 16
Saat 10 - 16
Saat 10 - 12 ve 14 - 18
Saat 10 - 12

Okumak
bilgi edinmek
dinlemek
… yaşamak!
Pirmasens Belediye
Kütüphanesine Hoş Geldiniz
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Kitaplar ve daha çok …
Pirmasens Belediye kütüphanesinde okul için,
meslek eĝitimi için, ileri eĝitim için ve boş zaman
deĝerlendermesi için yeterli medya mevcut.
Kitap yelpazemiz 85.000 roman, kurgusal olmayan
kitaplar, gazeteler, dergiler, dil kursları, müzik CDleri, sesli kitaplar, CD-ROM´lar, DVD´ler ve oyunlar
kapsamaktadır. Kiralama süresi filmler için bir hafta
ve kitaplar ve diĝer
medyalar için üç
haftadır. Uzatılması
da mümkündür.
Ayrıca Onleihe Rheinland-Pfalz sistemi üzerinden de dijital medyaya ulaşabilirsiniz.
www.onleihe-rlp.de
adresinden yasal olarak E-Book veya EAudio indirebilirsiniz.
Bunun için Pirmasens Belediye kütüphanesinin geçerli
okuyucu kimliĝi ve yıllık ücretin ödenmesi gerekmektedir.
Yıllık ücret yetişkinler için 15 € tutmaktadır. Çocuklar,
gençler, öĝrenciler, üniversiteliler, meslek eĝitimi görenler
ve sosyal yardım alanlar için kiralama ücretsizdir.
Kayıt işlemi için geçerli bir nüfus kâğıdı veya eşdeğer bir
belge ve icabında farkli bir adres için bir ikamet belgesi
gereklidir. 15 yaş altında olan çocuklar için ebeveynlerin
veya velinin yazılı onayı gerekmektedir. Kütüphane kimliĝi
devredilemez.

www.pirmasens.de/buecherei

Internet kullanımı ve kelime işlemi için iki tane bilgisayar istasyonu belediye kütüphanesinde mevcuttur. Internet kullanımı için geçerli bir kütüphane kimliĝi
lazımdır. Medyalarınızı kayıt gişesinde, telefonla, katalog
terminalımızda veya www.pirmasens.de/buecherei web
sitemizde mevcut olan internet kataloĝumuz vasıtasıyla
uzatabilirsiniz.
Internet kataloĝumuzda (Web-OPAC) kütüphanemizde mevcut olan bütün kitapları araştırabilir, kiralanmış
olan medyalar için rezervasyon yapabilir, kendi okuyucu
hesabınıza bakabilir ve bizzat kendiniz medyalarınızı uzatabilirsiniz. Bunun için „Hesab“ butonuna basmanız ve
okuyucu kimliĝinizin numarasını ve sifrenizi vermeniz yeterlidir. Şifreniz doĝum tarihinizdir: GG.AA.SSSS.
Ayrıca Bibliotheksevents sitesi üzerinden yazarların
okuma günleri ve çocuklar için özel okuma etkinlikleri
hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Kitapların kiralama süresi üç haftadır. Bir istisna dışında:
DVD´ler için bir haftadır.
Kütüphaneler arası ödünç: bizde mevcut olmayan kitapları
kütüphaneler arasi ödünç sistemi vasıtasıyla sipariş
edebilirsiniz. Bu işlem için medya başı € 2,00 ücret talep
edilmektedir.

