
Duisburg’un şehir kütüphanesine hoş geldiniz!

Bizim hakkımızda 
Duisburg şehir kütüphanesi herkese aҫık olarak medya, bilgi ve eǧitim sunan belediye kurumudur.

Kütüphanelerimiz

Ana kütüphane, Steinsche Gasse 26, 47051 Duisburg; 13 şube; 1 seyyar kütüphane (kitap otobüsü) 
Adresleri, aҫılış saatleri ve kitap otobüsün tarifesini  ana sayfamızdan öǧrenebilirsiniz. 

Hizmetlerimiz
Size şunları takdim ediyoruz

 Kiralamak iҫın: Her yaş grubu iҫin tahminen 600.000 medya (kitaplar, dergiler, notalar, oyunlar,
müzik, filimler, dijital medya ve daha fazlası)

 Yerinde kullanım iҫin: Internet erişmli ҫalışma yerleri, WLAN, okuma yerleri, gazeteler, müzik prova
odası, Makerspace, Gaming alanı, fotokopi makineleri

 Bizzat deneyimlemek iҫin: Çocuklar ve yetişkinler iҫin etkinlikler, örneğin rehberle gezmeler, okuma
etkinlikleri

Kütüphanelerimize giriş ve oradaki stoklarımızın kullanımı ücretsizdir. Bazi sunularımız iҫin (örneǧin 
bilgisayarlarımızın kullanımı, fotokopiler, müzik prova odamızı kiralamak) ve medya kiralamak iҫin kütüphane
kimliğine ihtiyacınız olmaktadır. 

Kütüphane kimliǧi
Hem kütüphanede, hem de online kayıt olabilirsiniz. Kayıt iҫin şu evraklar gerekmektedir: 

 Kimlik veya
 Nüfus dairesinden ikamet belgesi ile pasaport yeya
 (Istisna olarak) Serbest dolaşım izni veya oturma izni (en azından 3 ay geҫerli olmalıdır)

Kütüphane kimliǧi başka kimseye kullanım iҫin verilmemelidir. 

Kütüphane kimliǧinin maliyeti
 12 ay iҫin 20,00 €, belli bir sosyal yardımı alanlar iҫin 10,00 €
 6 ay iҫin 12,00 €
 3 ay iҫin 7,00 €
 1 ay iҫin 5,00 €
 Ҫocuklar ve genҫler iҫin (18 yaşını doldurana kadar) 0,00 €
 Duisburg’ta bir genel öğretim okuluna giden öǧrenciler iҫin (25 yaşını doldurana kadar) 0,00 €
 Meslek eǧitimi görenler iҫin (ikametgâh Duisburg’ta olmalı; şirketlerin de Duisburg’ta olması

gerekmektedir) 0,00 €
Kütüphane kimliǧini kaybetmeniz durumunda, lütfen bize hemen haber veriniz! Yedek kartın ücreti 4,00 €. 

Ödünҫ alma süresi
 Genelde 28 gün
 14 gün (örneğin sesli kitaplar, CD, konsol oyunları)
 7 gün (örneğin filimler)

Lütfen süre kaǧıdınızdaki bilgiye dikkat ediniz. Isterseniz, size email yoluyla hatırlatırız. Lütfen bizimle irtibata
geҫiniz veya hesabınızda not ediniz. 

Informationen in Türkisch



Ek maliyet: 

 Ödünҫ alma süresini geҫirmek gün ve medya başı 0,45 €
 Bir haberin posta ile gönderilmesi 1,00 €
 Belli medyaların kiralanması, örneğin konsol oyunun 1,00 €‘dan itibaren
 Kopyalar 0,10 €‘dan itibaren
 Bir medyanın başka bir kütüphaneden getirilmesini talep etmek 3,00 €

Medyanın kaybı veya hasar görme durumunda, yeniden saǧlama ve işlem masraflarını üstlenme mecburiyeti
vardır. 

Şehir kütüphanesine ilişkin önemli bilgilere www.stadtbibliothek-duisburg.de e-posta adresini kullanarak 
ulaşabilirsiniz. Burada, kullanıcı hesabınıza ve medya kataloǧumuza da online bakabilirsiniz. 
Sorularınız için lütfen personelimizle irtibata geҫiniz.  
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