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 التسجيل/االستخدام

  

بطاقة المكتبة متوفرة في "مكتبة مونستر"، عند طلبها يرجى إظهار بطاقة هوية صالحة أو شهادة اإلقامة القانونية على • 

  التوالي.

العنوان. في حالة إرجاع بطاقة المكتبة غير قابلة لإلعارة، يرجى إعالم المكتبة في حال حدوث أي تغييرات في اإلسم أو • 

  البطاقة قبل نهاية صالحيتها لن يكون هناك إعادة أي رسوم. ويجب إبالغ "مكتبة مونستر" دون إبطاء حال إضاعتها.

سنة، المطلوب موافقة خطية من الممثل القانوني، و الذي سيتحمل أي  16و  6في حالة تسجيل األطفال والشباب بين سن • 

  هو أيضا المسؤول في حالة حدوث ضرر. أتعاب أو رسوم و يكون

 بالتوقيع على الوثيقة تكون قد وافقت على تخزين البيانات الخاصة بك.• 

 

سوم  بطاقات المكتبة ر  ال

ية مدة  صالح شهر 12  ين  غ بال ل  € 12.00 ل

ات طاق شراكة ب شهر، 12  تان  طاق تان ب ح صال ين  غ بال ين ل ن ساك ي  فس ف نزل ن م  € 18.00    ال

ية مدة صالح شهر  ين واحد  غ بال ل  € 1.50 ل

ية مدة صالح شهر 12  ين  غ بال ل ين ل ل ص حا لى ال ات ع ية إعان تماع بي أو اج طال لجوء ل  ال

رجى) بات إظهار ي   (اإلث

6.00 € 

فال ألط غار أو ل ص سن  ل ال نة 18 من اق س دون    ب

سوم  ر

يذ، الم ت ل بة، ل ل ط ين، ال تدرب م ئة حماة ال ي ب ين أو ال تطوع م ألعمال ال ية ل تماع وق اإلج  ف

سن نة 18  س رجى)  بات إظهار ي   (اإلث

دون  ب

سوم  ر

ة طاق ين ب غ بال ل عارة أجل من ل ت س صورة اإل مح تب ال ك شؤون و ل فال  دون األط  ب

سوم  ر

ة طاق صة ب عارة خا ت س اإل مدارس أجل من ب ض مدارس و ال تمري دون  ال  ب

سوم  ر

ض عوي ت الف عن ال ضاعة أو إت ة إ طاق بة ب ت ك م  € 3.00   ال

  

 أنظمة اإلقراض

  

  اإلقراضفترات • 

  

 أسابيع 4الكتب: 

  جميع وسائل اإلعالم األخرى: أسبوعان

أيام في حالة إستعارة الفيديوهات الرقمية الجديدة، أسبوعان في حالة إستعارة كتب عيد الميالد  3اإلقراض قصير األجل: 

 المسيحي إلخ.

 حدود زمنية مختلفة وسائل اإلعالم الرقمية: 

   

  الكتب المستعارة في نفس اليوم لنفس الشخص محدود.عدد وسائل اإلعالم و • 

 

يرجى إعادة وسائل اإلعالم أو الكتب المستعارة في الوقت المناسب. في حالة تجاوز فترة اإلقراض، سيتم إرسال طلب • 

  خطي إلرجاعها مرتين . في حال عدم اإلستجابة ستتم عملية إسترداد هذه الوسائل.

 

  ترة اإلقراض:الرسوم في حالة تجاوز ف● 

 كل وسائل اإلعالم و عن كل يوم عمل:-

 0.20€ البالغين -

 0.10€ األطفال -

 يورو 0.60رسوم إرسال رسالة خطية إضافية -

 يورو 10.00 رسوم إسترداد الوسائل -



الوسائل التمديد: كقاعدة عامة، يمكن تمديد فترة إستعارة الكتب ثالث مرات ما لم يكن هناك طلب حجز مسبق على هذه • 

  من طرف شخص آخر. يمكن طلب التمديد عن طريق الهاتف أو عن طريق اإلنترنت. 

الحجز: يمكن طلب حجز وسائل إعالم أو كتب مستعارة للقيام بعملية التحفظ عليها من أجلكم فور استرجاعها، و سيتم • 

  إللكتروني. إعالمكم تبعاً لذلك. يرجى إعالمنا في حال أردتم إخباركم عن طريف البريد ا

  .0.50€ رسوم الحجز 

 

 اإلعارة بين المكتبات

  

يمكن أن توفر وسائل اإلعالم التي ال تشكل جزءا من مخزون "مكتبة مونستر" جزءا من خدمة اإلعارة بين المكتبات و ذلك 

  رهنا بأحكام وشروط "اللوائح األلمانية الخاصة باإلعارة بين المكتبات".

 1.50€ ن المكتبات هو متوسط رسوم اإلعارة بي

 

 التعامل مع وسائط اإلعالم

  

  المستخدم ملزم بالتعامل مع وسائل اإلعالم بعناية. ● 

  ولدى إرجاعها، يرجى اإلشارة إلى أي خلل أو تلف حاصل.    

بتكاليف في حالة تلف أو فقدان وسيلة، سوف يكون المستخدم مسؤوالً عن التعويض. سيستند مبلغ مطالبة التعويض ● 

 استبدال كل منهما.

 

مدينة مونستر لن تكون مسؤولة عن أية أضرار ناجمة عن عملية تشغيل األدوات و األجهزة و برامج التشغيل على • 

  التوالي.

  

 ال يمكن استخدام وسائل اإلعالم ألغراض تجارية.• 

 

  السلوك و اآلداب

  

  ب في تعكير الجو و هدوء المكان. يجب التقيد بتعليمات الموظفين.على الجميع التصرف بطريقة الئقة و مهذبة ال تتسب• 

  

  يجوز لإلدارة إستبعاد األشخاص المتأخرين عن دفع إلتزاماتهم أو إرجاع الكتب و وسائل اإلعالم المستعارة.● 

 

  قد تضطر اإلدارة إلستبعاد أشخاص لفترة معينة في حال اإلخالل باألنظمة و التعليمات.• 

 

 ات عامةمعلوم

  

"مكتبة مونستر" مؤسسة عمومية لمدينة مونستر، تقدم فرصاً للتعليم، التربية والتدريب المتقدم، إضافة إلى األنشطة ● 

  الترفيهية.

  

 أي شخص يمكن أن يصبح عضوا في المكتبة.● 

 

"، ضمن النظام األساسي هذا الملحق عبارة عن نشرة إعالنية تستند إلى النظام األساسي الخاص برسوم "مكتبة مونستر

 لمدينة منستر.

 يمكن اإلطالع على النظام األساسي للمكتبة و الوصول إليه عن طريق شبكة اإلنترنت.

 

  قائمة العرض عبر اإلنترنت و حسابات المستخدمين:٠

  يمكن اإلطالع على مخزون المكتبة عن طريق النموذج المتوفر عبر شبكة اإلنترنت. 

  لى جميع وسائل اإلعالم و الكتب المتوفرة: اإلطالع ع  ●      

  اإلستعالم بشأن المقتنيات الجديدة.• 

 NBib24.de اإلطالع على وسائل اإلعالم الرقمية عن طريق الرابط التالي:• 

 

 لمحة عن خدمات حساب المستخدم الخاص بك :

  التحكم في تواريخ اإلرجاع:●       

http://nbib24.de/


  توسيع نطاق فترات اإلستعارة.• 

  التحقق من الرسوم.• 

  قائمة اإلنتظار لطلبات الحجز.●       

 

 www.munster.de → Stadtbücherei → Katalog 

 

  وسائل اإلعالم الرقمية المتضنة للكتب، منشورات و مقاطع معدة لالستماع إلخ :  -

 

و عن طريق  -www.NBib24.deعبر فهرس المكتبة أو عبر الرابط :  لوصول لخدمة اإلقراض على اإلنترنت يمكن ا

خالية من الرسوم وتخضع لفترات معينة من  بطاقة مكتبة صالحة و تكون بذلك عملية تحميل وسائل اإلعالم الرقمية 

  اإلقراض.

  

 "القارئ، المستخدم إلخ" بما في ذلك النسخة النسائية. بق على الوسائل المشار إليها بعبارات نفس الشيئ يط

 

 .2015حرر في : يوليو 

 

 تتوفر في مكتبة مونستر -

  

 قطعة تقريبا. 35,000وسائط أو وسائل إعالم تقدر ب: 

 الكتب

 PS3/PS 4/3األقراص المدمجة/وي/س/س 

 اسطوانات الموسيقى

 ةالكتب السمعي

 ألعاب محال ألقراص الفيديو الرقمية

 صحف ومجالت

 www.NBib24.deإلخ( للتحميل عن طريق  )الكتب، منشورات، مقاطع لإلستماع...  وسائط رقمية 

 نقاط الوصول إلى شبكة اإلنترنت العامة 2• 

 والطابعةاإلنترنت، والبريد اإللكتروني ومعالجة النصوص 

 نقطة الوصول الالسلكية• 

 صحف ومجالت آخر األحداث، وقراءات، المعارض• مقهى القراءة: الشاي والقهوة • 

 تعزيز مهارات القراءة• 

 

 :المكتبة مفتوحة في األيام و األوقات التالية 
  

 1200: – 1000:     اإلثنين: 

                 15:00 – :1800 

  

 1200: – 10:00  الثالثاء: 

                 15:00 – :1800 

  

 18:00 – 10:00    الخميس: 

  

 1800: – 15:00  الجمعة: 

  

 1300: – 10:00   السبت: 

 

  مكتبة مونستر:
Friedrich-Heinrich-Platz 20 

29633 Munster 

 05192/2075 الهاتف :

 buecherei@munster.de العنوان :

http://www.munster.de/
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