
 

 
Türkçe Bilgiler  

 

   

K3 Belediye Kütüphanesi 

 

Berliner Platz 12  

74072 Heilbronn 

Tel. 07131 56-3136 

bibliothek@heilbronn.de  
  

Açılış saatleri 
Salı-Cuma      10 - 19  

Cumaertesi 10 - 15  

 

 

Stadtteilbibliothek Böckingen 

Kirchsteige 5 

74080 Heilbronn 

Tel. 07131 398205 

 

 

 

 

Salı 14 - 18  

Perşembe  10 - 12  

 14 - 18  

Stadtteilbibliothek Biberach 

Altes Schulhaus 4 

74078 Heilbronn 

Tel. 07066 5147 

 

 

 

 

Salı 14 - 18  

Perşembe  14 - 18  

Fahrbibliothek „robi“ 

Tel. 07131 56-3107  

 

 

 

 

 

 

Duraklarını kütüphanenin 

web sayfasından 

gözetleyiniz 

Internet: https://stadtbibliothek.heilbronn.de 

 

Bibliothekskatalog: https://sb-heilbronn.lmscloud.net 

 

Kütüphane kimliği 

Kütüphanede medyaların kullanımı kimliksiz mümkündür. Ödünç alma ve internet kullanımı için kütüphane kimliği gerekmektedir. 

Kütüphane kimliği ile 50 medya ödünç alabilirsiniz ve bütün dijital sunumlarımızı kullanabilirsiniz.  

Şahsınıza ait resimli kimliğinizi gösterip kütüphane kimliğine sahip olabilirsiniz. 

14 yaş altında çocukların velilerinin imzası gerekmektedir.  

Çocuk ve 19 yaşına kadar gençlere ve mültecilere kütüphane kimliği ücretsizdir. 

Ödünç almak için sunulan medyalar 

Kitap, filim, müzik, sesli kitap, dergi, nota, oyun, games, dil öğrenme setleri, tonies, ting-kalemleri, E-Book-Reader, dementia tablets 

ve musiki aletleri. 

Değişik dillerde roman ve çocuk kitapları sunmaktayız: Arnavutça, Arapça, Çince, Inglizce, Fransızca, İtalyanca, Lehçe, Ispanyolca, 

Rumence, Rusça, Türkçe ve Macarca. 

Evden ve kütüphanemizden dijital medyaları geniş kapsamda kullanma imkanınız mevcuttur: veri tabanları, filim, müzik, E-Book, E-

audios, online tutorials, E-magazin ve E-paper.  

Smartphon, tablet ve bilgisayarınız ile „PressReader“ yoluyla sınırsız ve kolayca dünyanın her bir köşesinden 6000den fazla gazete 

ve dergi okuma imkanına sahip olabilirsiniz.  

Basılmış gazeteleri direk kütüphanemizde okuyabilirsiniz.  

Teçhizatlarımız 

K3´daki kütüphanemizde bilgisayar, laptop, scanner, baskı, fotokopya, CD-player, müzik dinleme, çocuk tabletleri ve E-piyano 

aletlerini kullanabilirsiniz. Diğer şubelerimizde W-LAN mevcuttur. 

 

Ödünç alma süreleri ve uzatmaları 

Kitap ve diğer medyalar 4 hafta 

Filimler  2 hafta 

 

Açılış saatlerimizde ödünç aldığınız bütün ürünleri şahsen veya 07131- 56 2670´i arayarak telefonla iade tarihini uzatabilirsiniz.  

Aynı zamanda kütüphane kataloğu https://sb-heilbronn.lmscloud.net ve kütüphanemizin App vasıtasıyla da uzatma imkanınız 

vardır. 

 

Ücretler 

19 yaş üstü yıllık ücret 

19 yaş üstü 3-aylık ücret 

Heilbronn civarındaki diğer kütüphanelerde geçerli olan Bibliocard 

Çocuk ve gençlere her medya ve mesai günü için geçikme ücreti 

Yetişkin şahıslara  her medya ve mesai günü için geçikme ücreti 

İlk uyarı (ödünç süresinin bitiminin 10´uncu gününde) 

Sonraki her uyarı için 
 

 

 

20,00 Euro 

 8,00 Euro 

 25,00 Euro 

 0,10 Euro 

 0,20 Euro 

1,00 Euro 

 3,00 Euro 
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