
 

 

 خدمة اإلستعارة عن طريق شبكة اإلنترنت

  بإمكان المستخدمين المسجلين في مكتبة المدينة

بيرنبورغ في أي وقت تنزيل و استعارة وسائل 

 إعالم الكترونية

  وسيلة اعالم )كتب  040444مخزون مؤلف من

الكترونية ، اوراق الكترونية ، صوتيات 

الكترونية ، فيديوهات الكترونية( ، و ايضاً 

متضمنة بلغات اجنبية متعددة و ادب متعدد 

 اللغات و وسائل تعليمية.

 استخدام مريح في المنزل أو في التنقالت 

  عدم وجود مطالبات أو أجور انذار ، و تنتهي

 القدرة على الدخول تلقائياً بانتهاء فترة االستعارة 

 هل لديكم أسئلة أو اقتراحات ؟

 تواصلوا معنا بكل سرور 

 

 المكتبة العامة
Stadtbibliothek  

Bernburg (Saale) 

ساعتان انترنت مجانيتان في 

Lindenplatz 5 

06406 Bernburg (Saale) 

 03471 623001 

 ausleihe@bibliothek-bernburg.de 

www.bibliothek-bernburg.de 

www.facebook.com/StadtbibliothekBernburg 



 

 ساعات الدوام

 

 

 

 األجور

  ثبوتية أوراق تتم نجاح عملية التسجيل بتوفر

  صالحة مثل ) جواز السفر ، بطاقة اإلقامة(

  أهمية موافقة أحد األوصياء على عملية التسجيل

  بالنسبة لألطفال حتى سن السادسة عشرة

 فترة اإلستعارة 

 6  أيام عمل بالنسبة لDVDs 

 40 يوم عمل بالنسبة لوسائل اإلعالم األخرى 

  تمديد فترة القرض شخصي ، عن طريق

الهاتف ، عن طريق البريد أو عبر اإلنترنت 

من خالل حساب المستخدم الخاص بك ، إذا لم 

 يكن هناك طلب مسبق من قبل مستخدم آخر

 الكاتالوج على شبكة االنترنت 

  البحث في مخزون وسائل اإلعالم مكتبة مدينة

 بيرنبورغ ، أيضاً في المنزل ممكن

  باستخدام بطاقة القارئ الحالية ، يمكنك تسجيل

 الدخول و رؤية حساب القارئ الخاص بك

  تتم نجاح عملية التسجيل عن طريق ادخال رقم

و  PINو ال  Benutzernummerالمستخدم 

المتكون من تاريخ الميالد على الشكل التالي 

JJJJMMTT )أي السنة ثم الشهر ثم اليوم( 

  باإلمكان تمديد فترة اإلستعارة بنفسك و وضع

  عالمة على وسائل اإلعالم المستعارة

 

www.bibliothek-bernburg.de 

 الكاتالوج متواجد على موقعنا 

 

 

 عروضنا المعلوماتية 

 تقديم ا استشارات فردية من أجل عملية البحث 

  كاتالوج على شبكة االنترنت للبحث في مخزون

  المكتبة بأكمله

  ، فعاليات مختلفة ) قراءات لكتاب و مؤلفين

 ساعة قراءة حاضرة(

  تمديد لفترة االستعارة و توصية مسبقة لوسائل

 اإلعالم المعارة

 استعارات لمسافات بعيدة  

 عروضنا لوسائل اإلعالم 

 )أدب جميل )أيضا بلغات أجنبية متعددة 

  ، أدب غير روائي )مفسر للعبارات الشائعة

 معاجم و كتب مصورة ، وسائل تعليمية(

  وسائل إعالم لألطفال و الشباب )أيضا بلغات

 أجنبية متعددة(

 جرائد و مجالت 

 CDs, DVDs, CD-ROMs 

 ألعاب كومبيوتر/ وحدة تحكم و ألعاب لوحية 

 كتب صوتية للسماع 

 

 

 

يورو 81   للبالغين :  

يورو 6   األطفال / الشباب حتى سن الثامنة عشرة :   

يورو  0  يوم  18)اجر فردي( و صالح لفترة  

  اإلثنين :  14 - 18

  الثالثاء و الخميس و الجمعة :  10 - 18

 األربعاء و السبت :   10 - 12


