
 !ينايمدينة في  “Ernst-Abbe-Bücherei„ دار الكتب في مرحبًا بك  

 .مكتبة مدينة جينانفُسها هي  “Ernst-Abbe„دار الكتب 

 .مكتبة مركزية كبيرة يوجد (Carl-Zeiß-Platz 10) وسط المدينةفي 

 ثانية أصغر.( يوجد مكتبة Platanenstraße 4)“Lobeda-Ost„ في 

 ؟سجْل نفسيكيف أ

 .ق اِرئة أو ق اِرئأن تُسجل  نفسك شخصياً كـ  يجب عليك  

 Lobeda-Ost.  مكتبة مركز المدينة أو في مكتبةفي  التسجيل   مكنك  يُ 

 .السكن  الحاليعنوان وإلى بطاقة هوية شخصية عليها صورة حضرتكم  ستكون  بحاجة تتمكن من التسجيل  ين  ح

 المكتبة.حضرتكم  بقواعد  تعترف  مع اإلمضاء على االستمارة 

 على بطاقة انتساب. تحصل  بعد  التسجيل  

 .ذويهم  إلى توقيع عاماً  16األطفال دون سن  يحتاج  

 .إلى أي شخص آخر الخاصة بك   االنتساب  بطاقة  إعطاءال يجوز لك 

 .استخدام كلتا المكتبتين يمكنك  ن خالل بطاقة االنتساب  م 

 

 ؟تبلْغ تكلفة بطاقة االنتسابكم 

ة يوميةتذكر نصف  سنوية تذكرة  سنوية تذكرة    

يورو 3 يورو 8  يورو 15   بالغين   

يورو 3 يورو 6  يورو 10  م  ص   مع الخ 

انِي   جَّ انِي   م  جَّ انِي   م  جَّ  تلميذات وتالميذ م 

عام( 18)حتى   

 في.يورو إضا 1 عند بداية التسجيل إلصدار بطاقة االنتساب يُدفع

 بدفع  أية رسوم  للتذكرة. عاًما 18 دون سن  تلميذات والتالميذال يجب على ال

صم  كل من:على  يحصل    الخ 

 هلدي „JENABONUS-Karten“ 

 المتقاعدون 

 ( و 18الطالب والتالميذ )بونالسنة وما فوق  ُمت د ر ِ

  يتواجد  في السنة االجتماعية التطوعية / السنة البيئية التطوعية „FSJ / FÖJ“ تحاديةأو الخدمة التطوعية اال 

 أو الخدمة العسكرية التطوعية



 يُمكن لي أن استعير وكْم الُمدة؟ كيف

أسابيع   4 اإللكترونيةُكتب، ألعاب جماعية، أقراص الموسيقى الُمدمجة، أجهزة قراءة الكتب    

أسابيع   2 الت، ألعاب فيديو   أقراص ُمدمجة، مج 

أسبوع 1  أفالم 

باستثناء  –مجاني لجميع الوسائط . تمديد فترة االستعارة اإلعالم والمواد مرتين ئطساولجميع  االستعارةيمكنك تمديد فترة 

 .وألعاب الفيديوالمبيعات، أجهزة قراءة الُكتب  اإللكترونية  أعلىروايات حققت  األفالم، 

 
 

 أحافظ على موعد اإلرجاع؟ كْم يُكلْف األمر، في حال أنني لم

 .تأخير فيجب  عليك دفع رسوم   خراً،المواد الُمستعارة متأ إذا أعدت  

 عندها غرامة تأخير. قىت ت ل

يورو كل  يوم/ غرض ُمستعار 1  أفالم، ألعاب فيديو، أجهزة قراءة الُكتب اإللكترونية 

/ غرض ُمستعار أسبوع يورو كل   1 الت، أقراص ُمدمجة، ألعاب جماعية، أقراص الموسيقى الُمدمجة   ُكتب، مج 

ات  سنت 70 غرامة التأخيررسوم  إصدار    

 ؟رف أيضا  ماذا يجْب علّي أن أع

 .كاملةإذا كانت جميع الوسائط سليمة و ممارجى التحقق ، يُ  ستعارةقبل اال

 إخبار  طاقم المكتبة بذلك.أو ليس على ما يُرام، فيُرجى  اً شيء ما ناقصإذا كان هناك 

 رجى التعامل مع المواد المستعارة بعنايةيُ 

 .للمواد عطبكِ  عند هتعويض الضرر الذي قد تسبب عليك   هُ أن   ذ  إ

 شرائها من جديد. للمواد الُمستعارة، فيتوجب  عليك   في حال فُقدانك  

 .أيضاً الحضور  إلى المكتبة دون تسجيل  ُمسبق   يُمكنك  

، يُمكنك    ية.بوتالُمذاكرة، الطباعة، استخدام الماسح  الضوئي، النسخ  والتصفح  في الشبكة العنك هنا القراءة، اللعب 

 .ويختلف  السعر باختالف الحجم  واللون   سنتات لكل صفحة 5بـ  النسخ أو الطباعة لفةتكبدأ سعر  ي

 !زيارتُكم  شرٌف لنا

ً ُمل ِزمة قانونيباللغة األلمانية وبشكل  تام  تُعتبر  صياغة نظام الُمستخدم    .ا
 

 


