
 

 
 معلومات بالعربية

 

 

 "robiالمكتبة المتحركة "
 3107-56 07131هاتف: 

 
ات المكتبة 

ّ
الع عىل محط

ّ
يمكنكم االط

نت ي اإلنتر
 المتحّركة عىل موقع المكتبة ف 

 Biberachمكتبة منطقة 
 4رقم  Altes Schulhausشارع 

ون 74078  هايلتر
 5147 07066هاتف: 

 
 18إىل  14من الساعة  يوم الثالثاء

 18إىل  14من الساعة  يوم الخميس 
 

  Böckingen مكتبة منطقة
 5رقم  Kirchsteigeشارع 

ون 74080  هايلتر
 398205 07131هاتف: 

 
 18إىل  14من الساعة  يوم الثالثاء 

 12إىل  10من الساعة  يوم الخميس 
 18إىل  14من الساعة  

 

 K3مكتبة المدينة داخل 
 12رقم  Berliner Platzشارع 

ون 74072  هايلتر
 3136-56 07131هاتف: 

bibliothek@heilbronn.de 
 

 19إىل  10من الساعة  يوم الثالثاء إىل الجمعة
 15إىل  10من الساعة   يوم السبت 

نت:  ي اإلنتر
 https://stadtbibliothek.heilbronn.deموقعنا ف 

 
ي  فهرس المكتبة

ون   heilbronn.lmscloud.net-https://sb: اإللكتر
 

 بطاقة المكتبة
 من بطاقة مكتبة إذا أردتم استعارتها أو استعمالها عتر ا

ّ
نت. يمكن استعمال وسائل اإلعالم داخل المكتبة من غتر بطاقة مكتبة. ولكن ال بد  إلنتر

ي نفس الوقت، –عىل أقىص تقدير  –وسائل إعالم  50بطاقة المكتبة استعارة بيمكنكم 
ونية الخاصة بمكتبة كما يمكنكم االستفادة من جميع الخدمات اإللكتر   ف 

 المدينة. 
 يتّم إصدار بطاقة المكتبة بعد تقديم بطاقة هوية ذات صورة شمسية. 

هم يحتاجون إىل توقيع أحد والة أمورهم من أجل الحصول عىل بطاقة.  14األطفال الذين يقّل عمرهم عن  وفيما يخّص 
ّ
 عاما فإن

.  19عمرهم عىل ال يزيد  نالبطاقة مّجانية لجميع األطفال والشباب الذي  عاما كما هي مّجانية لالجئير 

ي يمكن استعارتها
 وسائل اإلعالم التر
ونية  كتب  يمكنكم استعارة ت ونوتات موسيقية وألعاب وألعاب إلكتر

ّ
م اللغات وتونتر  )صناديق وأفالم وموسيقر وكتب صوتية ومجال

ّ
وجرائد وحزمات تعل

ونية ولوحات إلصوتية( وأقالم تينغ )أقالم صوتية( ولوحات قراءة  ونية لكبار السن المصابير  بالخرف وآالت موسيقية. الكتب اإللكتر كتر  
 

ية والفرنسية واإليطالية والبولندية و  ر لدينا روايات وكتب أطفال بمختلف اللغات: األلبانية والعربية والسينية واإلنكلتر 
ّ
اإلسبانية والرومانية والروسية وكذلك تتوف

كية والمجرية.   والتر
 

ونية عديدة كذل ي ك يمكنكم االستفادة من وسائل إعالم إلكتر
ونية وصوتيات كبيوت ف  ي داخل المكتبة، منها: قواعد بيانات وأفالم وموسيقر وكتب إلكتر

م أو ف 
ونية ) ونية. eAudiosإلكتر ونية وبحوث إلكتر نت ومجالت إلكتر  ( وبرامج تعليمية عتر اإلنتر

  6000( الوصول بسهولة إىل ما يزيد عىل PressReaderيمكنكم عتر استعمال برنامج بريرسيدر )
ّ
لغة، وذلك بشكل  60من جميع أنحاء العالم بـة جريدة ومجل

 غتر محدود عىل هاتفكم الذكي أو عىل حواسيبكم أو الحواسيب اللوحية. 
 يمكنكم قراءة الجرائد المطبوعة داخل المكتبة. 

 
اتنا  تجهتر 

ي مكتبتنا داخل مركز و
يمكنكم استعمال حواسيب وحواسيب محمولة وماسحات ضوئية وآالت طباعة وآالت تصوير وقارئات أقراص ومقاعد استماع إىل  K3ف 

 . ي
ون  ي الموسيقر وحواسيب لوحية لألطفال وبيانو إلكتر

صال محلية السلكية ف 
ّ
 فروعنا.  جميعتتوفر شبكات ات

 
ة االستعارة وتمديدها

ّ
 مد

 أسابيع 4 للكتب وسائر وسائل اإلعالم
 (2أسبوعان )   لألفالم

 
 . 2670-56 07131يمكنكم تمديد االستعارة أربــع مّرات عىل أقىص تقدير، وذلك إّما شخصيا خالل أوقات عملنا أو هاتفيا عتر رقم 

ي 
ون  ي أي وقت.  https://sb-heilbronn.lmscould.netكما يمكنكم التمديد عتر فهرس المكتبة اإللكتر

 أو عتر تطبيق )آب( المكتبة ف 
 

 
 يورو 20,00

 يورو 8,00
 يورو 25,00

 يورو 0,10
 يورو 0,20
 يورو 1,00
 يورو 3,00

 الرسوم
 عاما 19ية لمن يزيد عمرهم عىل و رسوم سن
 عاما 19أشهر لمن يزيد عمرهم عىل  3رسوم لـ
ون Bibliocardبطاقة  ي منطقة هايلتر

ة مكتبات ف 
ّ
ي تصلح لعد

 فرانكن-التر
ي يلزم دفع رسوم التأخر لألطفال والشباب

 عىل حدة ولكّل يوم عمل لدينا قطعة من الوسائل المستعارةلكل  ها التر
ي يلزم دفع

 عىل حدة ولكّل يوم عمل لدينا قطعة من الوسائل المستعارةا لكل هرسوم التأخر للبالغير  التر
ة االستعارة( 10اإلنذار األول )رسوم 

ّ
 أيام بعد انقضاء مد

ي 
 رسوم كل إنذار إضاف 

   

https://stadtbibliothek.heilbronn.de/
https://sb-heilbronn.lmscloud.net/
https://sb-heilbronn.lmscould.net/

