Türk
Halk Kütüphanesi
Heilbronn

Ödünç verme ve iade tarihi uzatma hizmeti
Ödünç aldığınız medyaların iade tarihini uzatabilmek için
çalışma saatlerinde 07131 56-2665 telefon numarasını
arayarak veya kendiniz gelerek uzatabilirsiniz.
Çalışma saatleri dışında ise www.stadtbibliothekheilbronn.de internet sayfamıza girerek “Katalog der
Stadtbibliothek – Mein Konto” bölümlerini takip ederek
yada 07131 56-2673 arayıp telesekreter aracılığıyla bunu
yapabilirsiniz.
4 hafta: kitaplar, dergiler, oyunlar, CD’ler, sesli kitaplar,

Bize Ulaşım
Stadtbibliothek Heilbronn
Berliner Platz 12, 74072 Heilbronn

Harçlar
İade tarihi unutulduğunda medya ve geçiken her gün için
ödenmesi gereken harçlar:
Çocuklar ve on dokuz yaş altı gençler 0,10 Euro
Yetişkinler 0,20 Euro
Harca tabi medyaler için 0,50 Euro
İkaz mektubuyla ödenmesi gereken harçlar:
10 gün sonra gelen 1. ikaz için 1 Euro
sonraki ikazlar için 3 Euro
Eksik medyaler ve ödenmemiş harçlar için 1 Euro
Eğer e-posta adresiniz var ise size iade tarihi yaklaştığında
bir hatırlatma mesajı gönderebiliriz.
Lütfen adresiniz veya E-posta adresiniz değişirse bize
bildiriniz.

Telefon: 07131 56-2663, Faks: 07131 56-2950
bibliothek@heilbronn.de
Danışma: 07131 56-3136
Çocuk bölümü: 07131 56-3277
Müzik bölümü: 07131 56-2667
https://stadtbibliothek.heilbronn.de

_Heilbronn Halk Kütüphanesi
_https://stadtbibliothek.heilbronn.de

1 hafta: En yeni DVD’ler (harç 1,50 Euro)

_Berliner Platz 12, 74072 Heilbronn
_ Açılış saatleri: Salı-Cuma saat 10–19 arası,
Cumartesi saat 10–15 arası

bilgisayar yunları, en çok satılan kitaplar (harç 2,50 Euro)
2 hafta: DVD’ler (harç 1,50 Euro)

Tiyatroforum K3´deki Merkez
Kütüphanesi
Berliner Platz 12, 74072 Heilbronn
Telefon: 07131 56-2663
Açılış saatleri:
Salı - Cuma saat 10 - 19 arası
Cumartesi saat 10 - 15 arası

Diğer Şubelerimiz
Biberach
Schulberg 4 (Altes Schulhaus), 74078 Heilbronn
Telefon: 07066 5147

Medya filimler

fazla diller için. Öğrenim platformumuz çevrimiçi kursları
ve farklı konulara ilişkin öğrenim videolarını içermektedir.

Açılış saatleri:

Kitaplar, filmler, müzik, sesli kitaplar, notalar, oyunlar –
bütün bunları şehir kütüphanesinde bulabilirsiniz. Her yaşa

Burada özellikle dil kursları ve bilgisayar kurslarını

Salı + Perşembe saat 14-18 arası
Böckingen
Kirchsteige 5 (Bürgerhaus), 74080 Heilbronn
Telefon: 07131 398205

uygun şeyler vardır, ister çocuk ister yetişkin için. Farklı
dillerde medya araçlarımız da mevcuttur.
Online kütüphanede E-Kitapları ve diğer elektronik

bulabilirsiniz.

Ödünç alma

medyaları indirebilirsiniz.

Kütüphane kartı:
Kütüphaneden faydalanabilmeniz için bir kütüphane

Dergiler ve gazeteler

kartına ihtiyacınız vardır. Bu kartı fotoğrafınızı ibraz
ederek danışmadan temin edebilirsiniz. 14 yaş altı

Seyyar Kütüphane

Gazeteleri sadece kütüphanede okuyabilirsiniz. Sayısız
dergileri ödünç alabilirsiniz. Basın portalı „PressReader“da

çocukların ebeveynlerinin yazılı onayına ihtiyacı vardır.
19 yaşına ulaşana kadar çocuklar ücretsiz olarak ödünç

Telefon: 07131 56-3107

100’den fazla ülkenin gazetelerini okuyabilirsiniz.

alabilirler. 19 yaşından itibaren kütüphane kartı ücrete

Açılış saatleri:
Salı saat 14-18 arası
Perşembe saat 10-12 + 14-18 arası

0172 7247655
Seyyar Kütüphanenin semtinizde durduğu
durakları ve açılış saatlerini
https://stadtbibliothek.heilbronn.de internet
sayfasını tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Bilgisayar ve internet
K3 binasında bulunan merkezi kütüphanede bilgisayar,
dizüstü bilgisayar, scanner, yazıcı ve CD-çalar
kullanabilirsiniz. İnternete ücretsiz olarak bağlanabilirsiniz.

tabidir.
Ödünç alma ücretleri:
Aşağıdaki fiyat listesinden seçim yapabilirsiniz:
1 yıllık: 20 Euro

Kablosuz internet bağlantısı mevcuttur.

3 aylık: 8 Euro
Bir defaya mahsus ödünç alma (uzatmasız bir medya

Öğrenmek

aracı) 1 Euro
Bazı medya araçlarının ayrıca özel bir ücreti vardır: en çok

Dil öğrenebilmeniz için birçok medya seçeneğimiz
mevcuttur, örneğin Almanca, İngilizce, Fransızca ve daha da

satılan kitaplar; en çok sevilen DVD’ler. Bu medya
araçlarının hepsi etiketle işaretlendirilmiştir.

