کتابخانه های عمومی شهر فلباخ

Oeffingen

آدرسHaupstraße 1 :

دوشنبه ،چهارشنبه و پنج شنبه 3 :بعد از ظهر تا  6عصر

جمعه 10 :صبح تا  12ظهر
و 3بعد از ظهر تا  6عصر

Schmiden

آدرس Butterstraße 1 :

دوشنبه و چهارشنبه 10 :صبح تا  12ظهر
و 2بعد از ظهرتا  5عصر

پنج شنبه 2 :بعد از ظهر تا  7عصر

ساختمان مرکزی

آدرسBerliner Platz 5:

سه شنبه تا جمعه 10 :صبح تا  7عصر
شنبه 10 :صبح تا  2بعد از ظهر

جمعه  10:صبح تا  5عصر

کارت کتابخانه :

با داشتن کارت ویژه تخفیف ( بونوس کارت) استفاده از کتابخانه مجانی ست .اطالعات محل زندگیتان الزم است.

به امانت گیری:
-

کتابها و  CD-ROMsتا  4هفته

سی دی های صوتی ،دی وی دی ،مجله ها ،روزنامه ها و بازیها تا  2هفته

این موارد تا دو بار قابل تجدید هستند.

پرداخت های اضافی بعلت دیر کرد:

لطفا رسانه های صوتی و تصویری را به موقع بازگردانید در غیر این صورت می بایست مبلغ اضافی جهت دیر کرد را پرداخت فرمایید (  50سنت به ازای هر هفته دیر کرد جهت

کتابها و یک یورو به ازای هر روز دیر کرد دی وی دی ها).
رزرو کنید:

اگر کتابی که می خواهید ،در حال حاضر شخص دیگری به امانت برده است ،میتوانید آن را رزرو کنید .وقتی دوباره باز
گردانده شد از طریق نامه SMS ،و  E-Mailمطلع خواهید شد.

بهای رزرو یک یورو می باشد.

به امانت گیری رسانه ها:
-

دوره های آموزشی زبان
رمان در برخی زبانها

رسانه های تفریحی و راهنما ها

کتابهای کودکان در برخی زبانها

روزنامه ها و مجله ها

دیسک های صوتی و DVDها
بازی ها

پژوهش در کاتالوگ آنالین:

www.stadtbuecherei.fellbach.de→Online-Katalog
شما می توانید زبان را به انگلیسی تبدیل کنید.

پیشنهادهای بیشتر:

مرور اینترنتی – لطفا به قسمت اطالعات کتابخانه واقع در طبقه اول مراجعه و ثبت نام کنید.

کتابخانه اینترنتی  -Rems-Murrکتابهای دیجیتال و صوتی را به صورت آنالین به امانت بگیرید.

