
تمديد فترة االستعارة  
حتى أربع مرات مع وجود بطاقة مكتبة   

مجانا  

رسوم إضافية خاصة ببعض أنواع الميديا 

أكثر الوسائط مبيعا  
2,00 يورو    

قوائم أقراص CD الموسيقية  
2,00 يورو  

  DVD أفالم على أقراص
2,00 يورو    

استخدام اإلنترنت  
كل 12 دقيقة  

0,50 يورو    

في مكتبة األطفال والشباب  
مجانا  

رسوم أخرى 

رسوم االستعارة من مكتبات أخرى لكل وسيط  
3,00 يورو  

رسوم االستعارة من مكتبات أخرى لالستخدام التجاري 
لكل وسيط  

10,00 يورو باإلضافة إلى بدل مصروفات    

الحجز المسبق لكل وسيط  
1,00 يورو  

النسخ  
10 سنت لكل نسخة 

تعويض التكلفة والوسائط 

االستعالم عن العنوان  
5,00 يورو  

  CC-/CD-/DVD-/VC األضرار: غالف أقراص
2,50 يورو  

األضرار: غالف مواد الدورة اللغوية  
5,00 يورو  

رسوم إدارية لكل وسيط في حالة فقدانه  
2,50 يورو  

رسوم إدارية لكل نوتة في حالة فقدانها  
10,00 يورو  

تفرض رسوم إضافية في حالة تجاوز مدة االستعارة 

رسوم لكل وسيط ويوم عمل:    

للبالغين  
0,40 يورو    

لألطفال  
0,20 يورو    

أول خطاب مطالبة  
2,00 يورو  

خطاب المطالبة الثاني  
3,00 يورو  

خطاب المطالبة الثالث  
5,00 يورو   

أهال وسهال في مكتبة مدينة أوزنابروك  

يمكنك استخدام عروض كافة مرافق مكتبة مدينة أوزنابروك.    

يرجى قبل االستعارة فحص الوسائط التي تريد اصطحابها للمنزل 
من حيث االتساخ أو من حيث وجود أضرار. يرجى اإلبالغ عن 

األضرار التي تكتشفها على الفور.    

يمكنك استعارة الوسائط لفترة محددة. تجد بيان المدة التي يمكنك فيها 
االحتفاظ بالوسائط على اإليصال الذي تحصل عليه عند التسجيل في 

قسم االستعارة أو وحدة التسجيل الذاتي.    

يسعدنا أن تقوم بتمديد فترة استعارة الوسائط التي معك.  تكفي مكالمة 
هاتفية للقيام بذلك.  

يرجى مالحظة أننا لن نستطيع تمديد فترة االستعارة لعناوين الوسائط 
في حالة حجزها من قبل مستخدم آخر أو في حالة وجود رسوم لم تتم 

تسويتها في حساب المكتبة الخاص بك.    

يمكنك التعرف على الالئحة الخاصة بنا باإلضافة إلى الئحة الرسوم 
عن طريق موقع اإلنترنت: www.osnabrueck.de عند رغبتك 

يسعدنا تسليمك نسخة.  

 يسعدنا اإلجابة على أي استفسار. يمكنك االتصال بنا عبر 
 رقم الهاتف 07 20 – 323 / 0541 أو عبر البريد اإللكتروني: 

   info-stadtbibliothek@osnabrueck.de

Bücher und mehr
stadtbibliothek



فترات االستعارة وإمكانيات التمديد 

 * في حافلة الكتب التي تستخدم في بعض المحطات لمدة 
 ثالثة أسابيع، تسري عموما على كل الوسائط فترة استعارة 

تبلغ 21 يوما   

الئحة الرسوم 

بطاقات المكتبة 

لألطفال والشباب حتى 18 سنة  
مجانا  

للحضانات ودور رعاية األطفال والمدارس ومؤسسات المدينة  
مجانا  

للبالغين بدًءا من 18 سنة  

اشتراك شهري  
3,00 يورو  

يمكن دفع اشتراك مقابل أي عدد من الشهور على التوالي.
)على سبيل المثال: 3 شهور مقابل 9,00 يورو(.    

اشتراك سنوي )12 شهر(  
25,00 يورو  

يمكن الدفع عن طريق أمر الخصم المباشر من الحساب البنكي

بطاقة الرفقاء  
الثنين من البالغين يعيشان في بيت واحد  

اشتراك سنوي )12 شهر(  
30,00 يورو   

للبالغين بدًءا من 18 سنة / مخفض  
لألشخاص تحت التدريب والتلميذات/التالميذ والطالبات/الطلبة 

واألشخاص أثناء أداء الخدمة العسكرية وحائزات/حائزي بطاقة 
الدعم الثقافي والفني لمدينة أوزنابروك )KUKUK( وحامالت 
وحاملي جواز أوزنابروك واألشخاص أصحاب نفس الصفة    

اشتراك شهري / مخفض  
1,00 يورو  

يمكنك دفع عدد الشهور المرغوب بالتتابع.  
)على سبيل المثال: 3 شهور مقابل 3,00 يورو(.    

اشتراك سنوي )12 شهر( / مخفض  
10,00 يورو  

بطاقة الرفقاء / مخفضة  
الثنين من البالغين يعيشان في بيت واحد  

اشتراك سنوي )12 شهر(  
15,00 يورو  

إصدار جديد لبطاقة المكتبة بعد فقدها:  

لألطفال  
2,50 يورو    

للبالغين  
3,00 يورو     

التمديدفترة االستعارة*نوع المادة

غير قابل للتمديد21 يومأكثر الوسائط مبيعا
حتى 4 مرات21 يومكتاب

غير قابل للتمديد21 يومصوتيات إلكترونية  
غير قابل للتمديد21 يومكتاب إلكتروني 
غير قابل للتمديديوم واحدمجلة إلكترونية

غير قابل للتمديدساعة واحدةجريدة يومية إلكترونية
غير قابل للتمديد4 ساعاتجريدة أسبوعية إلكترونية

غير قابل للتمديد21 يومجهاز قراءة إلكتروني
حتى 4 مرات21 يومكتاب صوتي 

 فيلم وثائقي لألطفال 
DVD على قرص

حتى 4 مرات7 أيام

 فيلم لألطفال 
 DVD على قرص

حتى 4 مرات7 أيام

 فيلم وثائقي لألطفال 
على شريط فيديو 

حتى 4 مرات7 أيام

 فيلم لألطفال 
على شريط فيديو

حتى 4 مرات7 أيام

غير قابل للتمديد7 أيامقرص CD للقوائم الموسيقية
حتى 4 مرات7 أيامقرص CD للموسيقى  

حتى 4 مرات7 أيامقرص DVD لفيلم موسيقي 
حتى 4 مرات21 يومنوت موسيقية 
حتى 4 مرات7 أياملعبة كمبيوتر  

حتى 4 مرات7 أيامقرص DVD لفيلم وثائقي  
حتى 4 مرات7 أيامفيديو فيلم وثائقي 

DVD غير قابل للتمديد7 أيامأفالم على أقراص
حتى 4 مرات7 أيامفيديو فيلم

حتى 4 مرات21 يومدورات لغوية
حتى 4 مرات7 أياممجلة


