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 کتابخانه  به  آمدید خوش 1
 

  در  کتابخانه در  رسانه تمام به  آزاد  دسترسی باید شما. آمدید خوش  کننده بازدید یک عنوان به  شما  به که خوشحالیم بسیار ما 2
   کار  ساعات  طول

 
 است  شده  پیدا ما کتابخانه  در توان می را  زیر  رسانه 3

 مطبوعات  و  چاپ تصویری، صوتی،
   توان  می CD-ROM و  موسیقی دی وی  دی   مدارک، و اسناد دی وی دی  ها، نقشه  زبان، های  دوره صوتی،  کتاب ها، کتاب  1/ 3

   گرفته قرض   هفته 4 مدت  به        

 گرفته  قرض هفته  2  مدت به توان می مجالت  و  ویدیویی های  بازی فیلم،  موسیقی، های  دی سی 2/ 3

 
 استفاده شرایط 4

 است €  20  ساالنه عضویت  حق  •

 کتابخانه  خدمات تمام به  رایگان دسترسی دارندگان" لودویگزبرگ  کارت" و  سالگی  19 سن  زیر کودکان •

 داشته   خانه  در  همزمان طور   به رسانه 5 تا توانید می شما  ورود اثبات بدون •
 داشته خانه   در همزمان طور   به  رسانه 10 تا توانید می  شما"  لودویگزبرگ کارت" یا/  و  ورود   از اثبات با

 گرفته  قرض   رایگان صورت  به توانید می ما موارد  از  بسیاری •
 است €  DS 1 نینتندو های بازی  و  فیلم  برای اجاره  هزینه •

 است €  2  اجاره هزینه ویژه،  خدمات  های رسانه برای همچنین و  دیگر ویدئویی  های بازی  تمام برای •

  بلند برای آماده  شما  مورد  که  هنگامی ارسال رسانی  اطالع   شما به  ما. است€  1  مورد یک رزرو  برای هزینه این •

 است  کردن
 ورود اثبات  یا و معتبر شناسایی  کارت یک به  نیاز ما  نام ثبت برای  1/ 4

   از کوپن همچنین" لودویگزبرگ کارت" به  این بر عالوه  در  ما ، "لودویگزبرگ کارت "  از استفاده به خواهید می  شما اگر        
             نیاز همراه جزوه        

 امضا  مادر  و  پدر  با را  خود افزار  نرم باید سالگی  15 سن  زیر کودکان  2/ 4

   دیده  آسیب یا و  داده دست  از  موارد همه برای توانید می شما. کنند درمان را  مراقبت با را  گرفته  قرض   موارد همه  لطفا 3/ 4
 جریمه        

   تاریخ. پرداخت خود  ترمینال در"( Drucken und Beenden" )" پایان و  چاپ" دکمه  لطفا اقالم، گرفتن امانت  برای  4/ 4
   نوشته دریافت در  بازگشت       

 
 را  خود   اقالم بازگشت 5
 دارید نگه دریافت  در شده  نوشته بازگشت  تاریخ که زمانی  تا موارد تمام توانید می شما  1/ 5

   اقالم برای جریمه عنوان  تجدید را  آنها به یا بازگشتی تاریخ( آن از  قبل  یا)  را خود   اقالم بازگشت به باشید  داشته یاد به  لطفا 2/ 5
 اتهام  به بازگشت  اواخر        

 
 اینترنت  از استفاده 6

 استفاده  هفته  در ساعت   5 تا رایگان ما کامپیوتر روی   بر اینترنت به تواند می کتابخانه  کارت دارندگان

 ( WLAN-LB) کنید استفاده ما  رایگان WLAN توانید می شما
 

 دیگر 7

 ها زبان تمام  در جهان  سراسر   از اخبار  خواندن  به  مجبور را  ما مجله سالن  در " خواننده مطبوعات " به  دسترسی  شما •
  های رسانه طریق  از را  خود  کتابخانه  در یا و  خانه در ( DAF)  خارجی زبان یک  عنوان به  آلمانی توانید می شما •

 ( غیره و  کتاب، قرص،)  بگیرند یاد را  مختلف
 

 شما بازدید برای شما  از تشکر  با   8


