Türkisch
1. Kütüphaneye hoş geldiniz!
2. Kütüphanemizde sizi ziyaretçi olarak ağırlamaktan çok memnunuz. Kütüphanenin açık olduğu
saatlerde istediğiniz bütün yazılı ve görsel medyadan ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.
3. Kütüphanemizde aşağıdaki yayınları (basını) bulabilirsiniz:
Yazılı medya, sesli medya ve filim medyası.
3.1. Kitapları, sesli anlatımları, lisan kurslarını, haritaları, teknik konulardaki yayınları, DVD'leri,
müzik DVD' lerini ve CD'leri 4 haftalığına ödünç alabilirsiniz.
3.2. Müzik CD'lerini, filimleri, konsol oyunlarını ve dergileri ise sadece 2 hafta için ödünç
alabilirsiniz.
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Ödünç alma şartları:
Kütüphaneden senelik yararlanma ücreti 20 €urodur.
19 yaş altındaki gençlerden ve ''Ludwigsburg kartı'' olanlardan ücret alınmaz.
Ludwigsburg kartı olmayan mültecilerin ikametgah adreslerini gösteren ikamet belgelerini (lojman
adresi) getirmeleri gereklidir.
Varış kanıtı olmadan evde aynı anda en fazla 5 medyayı olabilir.
Varış ve / veya "Ludwigsburg Card" bir kanıtı evde aynı anda en fazla 10 medya olabilir.
Kütüphanmizdeki çoğu medyamız ücretsiz ödünç alınabilir.
Yetişkinler için olan filimler ve Nintendo DS'ler için her ödünç almaya 1 €uro kira ödenmek
zorunlulğu vardır.
Bütün diğer konsol oyunları ve özel servis medyaları için her ödünç almaya 2 €uro kira ödeme
zorunluluğu vardır.
Önceden ayırtırdığınız medyalarımız için her seferinde ve her medya için 1€ ayırtma ücreti alınır.
Ayırttığınız medya hazır olduktan sonra size gelip alabileceğinize dair bilgi verilir.
4.1. Kayıt için biz geçerli bir kimlik kartı veya varış kanıt gerektirir.
Eğer "Ludwigsburg Card" faydalanmak istiyorsanız, biz de "Ludwigsburg Card" ekli kitapçık
kupon ek olarak ihtiyacımız var.
4.2. 15 yaş altındaki çocuk ve gençler için ebeveynlerden birisinin (annne veya babanın)
imzalaması şartı vardır.
4.3. Lütfen ödünç aldığınız medyaları dikkantli kullanın. Kütüphanemiz kaybolan ve hasar gören
medyalar için bir ücret talep eder.
4.4. Ödünç medya aldığınız zaman lütfen kendiniz otomatik ekranlardaki „Drucken und
beenden“ düğmesine (bölümüne) basınızki, size medyayı geri getirme tarihli belge verilsin.

5. Geri verme:
5.1. Medyaları elinizdeki geri verme belgesindeki tarihe kadar tutabilirsiniz.
5.2. Lütfen medyaları zamanında geri verin veya ödünç alma süresini uzattırın. Kütüphane ödünç
alma zamanının aşılması durumunda bir ücret talep eder.
6. İnternet kullanımı:
Geçerli olan kütüphane kartınızla kütüphanemizde haftada 5 saat internet bölümünü (masasını)
kullanma hakkına sahipsiniz.
Bizim ücretsiz WLAN kullanabilirsiniz (WLAN-LB).
7. Diğerleri:
• Kütüphanemizde „Press Reader“ denen ekranı kullanarak „Zeitschriftenlounge” („dergi - magazin
salonu“) bölümünde bütün dünyadan ve bütün dillerden haber okuyabilirsiniz.
• Tablet, kitap, vesaire, çeşitli medya imkanlarından faydalanarak evinizde veya kütüphanemizde
Almanca' yı yabancı dil (DaF) olarak öğrenebilirsiniiz.
8. Ziyaretiniz için çok teşekkürler!

