[Türkisch]

Kütüphaneye hoş geldiniz!
Kütüphane ziyaretlerinize sevinecek.
Kütüphanenin açık olduğu saatlerde bütün yayınları istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
Kütüphanemizden aşağıdaki yayınları ödünç alabilirsiniz:












Kitaplar (Belletristik ve araştırma kitapları)
Çocuk ve genç kitapları
Dergiler
Sesli kitaplar
Oyunlar
Konsol oyunları
DVD’ler
CD’ler
Medya paketleri (örneğin dil kursları)
Yabancı dil kitapları
E-kitaplar

Bunun dışında size sunduklarımız




Etkinlikler
Internet erişimi
Fotokopi servisi

Ödünç alma koşulları
 Yıllık harç olan ... € karşılığı en fazla 13 € yayın/ödünç alabilirsiniz.
 Ödünç alma ücretsizdir.
 18 yaşından küçük olan çocuklar ve gençler için ödünç alma ücretsizdir..
Eğer bir kitap/yayın sipariş vermek isterseniz, 1,00 € ödersiniz.
Sizin için ayrılmış kitap/yayın gelir gelmez, size haber verilir.
Kayıt yapabilmemiz için isim, adres ve geçerli fotograflı kimliğe ihtiyaçımız vardır.
Kütüphane, çocuklar ve gençler için ebeveynin/velinin imzasını ister.
Lütfen ödünç aldığınız kitapları/yayınları dikkatli kullanın. Kaybetme veya zarar
verme halinde kütüphane tazminat ister.
İade
Yayınları/kitapları belirlenen geri verme tarihine kadar alıkoyabilirsiniz.
Ödünç aldığınız kitapları/yayınları lütfen zamanında geri getirin veya tarihini
uzattırın, aksi halde kütüphane ücret alır.
Umarız, teklifimiz hoşunuza gitti. Arkadaşlarınıza veya derneklerinizde bizden
bahsederseniz çok memnun oluruz.
Ziyaretleriniz bizleri çok mutlu edecek.

Hafta içi günler, -‘den –‘kadar
Pazartesi
Salı
10 – 13
15 – 19
Çarşamba 10 – 13
Perşembe 10 – 13
15 – 19
Cuma
10 – 13
Cumartesi 10 – 13
Pazar
Stadtbücherei Östringen
Mozartstr. 1d
76684 Östringen
fon. 0 72 53.988 162
mail. stadtbuecherei@oestringen.de
homepage. www.buecherei-oestringen.de
eMedien. www.onleihe.de/more
Kütüphaneyi ziyaret için ebeveynlerin müsaadesi
Çocuğunuz kütüphanemizden kitaplar/yayınlar ödünç almak istiyor. Bu
nedenle sizin izninize ihtiyacımız var.
Kütüphanemizden ödünç alma genel olarak çocuğunuz için ücretsizdir.
Çocuğunuz kitapları/yayınları geç geri getirirse, bir ihtar yollanır, ve ücreti
alınır. Lütfen çocuğunuzun ödünç aldığı kitapları/yayınları dikkatli
kullanmasına önem verin. Zarar verme halinde kütüphane tazminat istemek
zorundadır.
Lütfen bu kartı doldurunuz, imzalayınız ve çocuğunuza bir daha sefere
kütüphaneye teslim etmek üzere veriniz.
Sizi de kütüphanemizde görmekten kıvanç duyacağız.
Kayıt kartı
Name, Vorname / Soyadı, İsim
Bitte frei lassen. / Lütfen boş bırakın

Strasse und Hausnummer / Sokak ve ev numarası

PLZ / Posta Kodu

Wohnort / ikamet yeri

Telefon / telefon

Geschlecht / Cinsiyet

Geburtsdatum / Doğum tarihi

Emailadresse / e- posta

Datum / tarih

Unterschrift* / imza

*Mit meiner Unterschrift erkenne ich
die Benutzungsordnung der
Stadtbücherei Östringen an.

Die personenbezogenen Daten werden im Einklang mit der Benutzungsordnung der Stadtbücherei Östringen und den gesetzlichen Bestimmungen des
Datenschutzes insbesondere der DSGVO und des BDSG erhoben, damit Sie unsere Bücherei und ihre Angebote nutzen können. Einzelheiten zum
Datenschutz entnehmen Sie bitte der Benutzungsordnung unserer Bücherei.
Vor- u. Nachname des Erziehungsberechtigten bei Kindern bis 16 J. /
16 yaşına kadar olan çocuklar için yasal vasinin adı ve soyadı

Unterschrift des Erziehungsberechtigten* / Ebeveyn imzası *

