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 تستداا اال الئحة

 

 راين أم لودفيجسهافن المدينة مكتبة

 02.07.2007 إصدار تعديل إطار في 10.05.2004 إصدار

 

 عامة نقاط. 1

 

 .راين أم لودفيجسهافن لمدينة تابعة ثقافية مؤسسة عن عبارة لودفيجسهافن مدينة مكتبة 1.1

 ونشر ،العامة والمعارف السياسية المعارف تحصيل رغبة إشباع هو منها والهدف

 توفير خاصة وبصفة الفراغ، وقت ملء على عالوة والتكميلي، الفني والتعليم المعلومات،

 إلى إضافة   .(والمرئية المسموعة والمواد والمجالت كالكتب) أنواعها بشتى المعرفة مواد

 والحفالت المعارض إقامة خالل من والتربية والثقافة الفن المدينة مكتبة تشجع ذلك

 ألهدافل المباشر التنفيذ سوى بذلك المكتبة تقصد وال .األطفال ومسرحيات الموسيقية

 التربية تشجيع) 4 ورقم (الثقافية األهداف تشجيع) 3 رقم ،A البند في الواردة العامة

 .EstDV 2 قانون من 48 الفقرة بخصوص 1 الملحق من (المهني والتعليم العام والتعليم

 

 وال .األولى بالدرجة خاصة اقتصادية أهداف لتحقيق تهدف وال .مستقلة المؤسسة بأن علما  

 1 البنود في المذكورة األهداف مع يتفق بما إال المؤسسة في المتاحة الوسائل استخدام يجوز

 تمويل بسبب أو المؤسسة هدف تمثل ال لمدفوعات نتيجة شخص محاباة يجوز وال .4 إلى

  .فيه مبالغ

 

 الئحة إطار في وضواحيها لودفيجسهافن مدينة سكان لجميع المدينة مكتبة باستخدام صرحي   1.1

 .أيديكم بين الماثلة االستخدام

 

 القطاع قانون يحكمها استخدام عالقة على والمستخدمين المدينة مكتبة بين العالقة وتتأسس 1.1

 .الخاص

 

 بالئحة اإلخالل رسوم وكذلك الخاصة والخدمات المدينة مكتبة استخدام رسوم تحديد ويتم 1.1

 من يتجزأ ال جزء - حينه في السارية صيغتها في - تعتبر رسوم الئحة في هذه االستخدام

 .أيديكم بين الماثلة االستخدام الئحة

 

 .خاصة بنود تحديد المكتبة إلدارة يمكن بالتفاصيل يتعلق وفيما 1.1



4 
 

 االتستداا  وهوية التسجيل. 2

 

 ساري سفر جواز أو سارية شخصية هوية تقديم مع شخصي بشكل إال التسجيل يتم ال 1.1

 مصحوبا األخير يكون أن على - أجنبي سفر جواز أو االتحادية ألمانيا جمهورية من صادر

 .الشرطة جهات لدى إقامة بتسجيل

 

 موافقة تقديم التسجيل لغرض عليهم يجب عاما 16 الـ سن حتى والشباب لألطفال بالنسبة 1.1

 االستخدام بالئحة دراية على األمر ولي يعتبر الموافقة هذه وبموجب .األمر ولي من كتابية

 الالزمة والرسوم التعويضات ودفع ضرر وقوع حالة في المسؤولية بتحمل ويلتزم

 .لإلصالح

 

 طلب طريق عن التسجيل فيمكنهم االعتباريين واألشخاص والشركات للسلطات بالنسبة 1.1

 من توقيعات ثالثة إلى يصل ما يضمنّوا أن على الرسمي، وكيلهم عن صادر كتابي

 .المكتبة استخدام لقواعد الطلب مقدمة/مقدم باستيعاب يلتزمون معتمدين أشخاص

 

 2.3 لبند طبقا الصادرة للهويات بالنسبة .استخدام هوية على المستخدمة/المستخدم يحصل 1.1

 من المعتمدين قبل من إال استخدامها يمكن وال المكتبة بها تحتفظ هذه االستخدام الئحة من

 .المعنية المؤسسات

 

 .االستخدام الئحة على التصديق يؤكد فإنه المستخدم وبتوقيع 1.1

 

 اإللكتروني الحفظ على موافقة نفسه الوقت في يعتبر االستخدام الئحة على التصديق 1.2

  .السارية البيانات حماية تشريعات للوائح طبقا معالجتها يتم حيث .الشخصية للبيانات

 

 إذا إعادتها ويلزم .آخر لشخص نقلها يمكن وال المدينة لمكتبة ملك االستخدام هوية تظل 1.2

 .االستخدام باشتراطات اإلخالل حالة في أو ذلك، يسوغ بما المدينة مكتبة بها طالبت

 

 مع االسم أو السكن عنوان على تجرى تغييرات بأية المدينة مكتبة بإحاطة المسارعة يلزم 1.2

 استعالم إلجراء المكتبة اضطرار حالة في .1 الفقرة في الواردة المعنية المستندات تقديم

 .رسوم دفع يتمس والعناوين األسماء عن

 

 حالة في فورا المدينة مكتبة إبالغ يلزم كما .بعناية االستخدام هوية على الحفاظ يجب 1.2

 خالل من لو حتى) المكتبة هوية استخدام سوء عن ناجمة أضرار وقوع حالة وفي .فقدانها

 .مخطئا   يكن لم لو حتى المسؤولية، المسجل المستخدم فسيتحمل ،(آخرين أشخاص
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 .التالفة أو المفقودة الهوية عن البديلة الجديدة االستخدام هوية إصدار نظير رسوم دفع يتم 1.12

 .الرسوم الئحة في بالتفصيل ذلك وتجدون

 

 

 االتستعارة  .3

 

 المكتبة إلدارة ويحق .لالستعارة متاحة المواد جميع فإن المعنية المادة تواجد عدم باستثناء 1.1

 .استثنائية حاالت في القيود بعض فرض

 

 مدى من بالتأكد ملزم غير المكتبة وموظف .االستخدام هوية إبراز بعد االستعارة تتم 1.1

 .االستخدام لهوية الشخص استخدام قانونية

 

 على المحددة اإلرجاع مدة مع المواد استعارة تسجيل يتم بالكمبيوتر المشغلة المنشآت في 1.1

 .المستخدمة/للمستخدم تسليمه ويتم .بالكمبيوتر مطبوع إيصال

 

 والسيما - ذلك من األقل االستعارة مدد وبخصوص .أسابيع 4 عموما االستعارة مدة تبلغ 1.1

 على تعليقها ويتم .المكتبة إدارة تحديدها فتتولى - والمرئية المسموعة والمواد المجالت

 .إعالن هيئة

 

 ذلك، يفيد طلب تقديم طريق عن انتهاءها قبل مرتين عموما االستعارة فترة تمديد يمكن 1.1

 .معينة استثناءات تحديد المكتبة إلدارة ويتاح .آخر مستخدم قبل من حجزها يتم لم طالما

 .التمديد طلب تقديم يوم من يبدأ االستعارة تمديد بأن علما.إعالن هيئة على تعليقها ويتم

 

 إلدارة ويتاح .معينة رسوم مقابل وفي طلب على بناء عموما المستعارة موادال حجز يمكن 1.2

 .إعالن هيئة على تعليقها ويتم .معينة استثناءات تحديد المكتبة

لبيان ذلك و محدود واحدة استخدام بهوية الوقت نفس في لالستعارة المتاحة موادال عدد 1.2

 إلدارة يحق ذلك على عالوة .حدة على موادال أنواع من نوع لكل إعالن تعليق يتمبالتفصيل 

 .استثنائية حاالت في القواعد بعض وضع المكتبة

 

 .آخر لطرف المستعارة موادال تسليم يجوز ال 1.2
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 على االستعارةمدة  انتهاء مع االستعارة محل الجهة إلى المستعارة موادال إرجاع يلزم 1.2

 إلرجاع كتابية مطالبة بإرسال ملزمة ليست والمكتبة .بذلك مطالبتكم ودون تقدير أقصى

 .المستعارة المواد

 

 على بناء ذلك ويتحدد .ألعمارهم المالئمة الفيديو شرائط على سوى القاصرون يحصل ال 1.12

 (FSK) السينما لصناعة التطوعية الذاتية المراقبة منظمة تقرره التي العمرية الفئة ختم

 .القاصرين حماية قانون بموجب

 

 .ذلك لقاء رسوم فرض فسيتم وإال .تسليمها قبل البداية نقطة إلى الفيديو أفالم إرجاع يجب 1.11

 

 

 المالحقة اإلرجاع، في التأخر .4

 

 وفي .كتابي تنويه بإرسال االعتبار دون تأخير، رسوم دفع يجب االستعارة مدة تجاوز عند 1.1

 .البريد طابع تكلفة ذلك إلى يضاف كتابي تنويه إرسال حالة

 

 تقديم يلزم الشأن بهذا شكاوى وجود حالة وفي .تدفعونها مبالغ بأية إيصاالت تسليمكم يتم 1.1

 .اإليصاالت هذه

 

 بالطرق أخرى مستحقات وأية التأخير رسوم مالحقة سيتم المعادة غير للمواد بالنسبة 1.1

 ومحل القضائي االختصاص جهة بأن علما .فيها المتسببة/المتسبب حساب على القانونية

 .راين أم لودفيجسهافن هو االلتزام تنفيذ

 

 

 األضرار عن والتعويض والضمان المادة مع التعامل .5

 

 عيوب وجود حيث من فحصها المستخدمة/المستخدم على يجب مواد أية استعارة قبل 1.1

 .موجودة عيوب بأية المكتبة إبالغ وعليه .ظاهرة

 أو اتساخات أو تعديالت أية من عليها والحفاظ بعناية المستعارة المواد مع التعامل يجب 1.1

 بعض تحديد أو الصفحات في الكتابة خاصة بصفة التلفيات نطاق في أيضا ويدخل .تلفيات

 .الكتب في النصوص
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 محاولة تماما ويحظر .بها تلفيات حدوث أو المادة فقدان حالة في فورا المكتبة إخطار يجب 1.1

 .آخرين بتكليف أو بأنفسكم سواء التلفيات إصالح

 

 عن التعويض بدفع المستخدمة/المستخدم يلتزم المستعارة المواد فقدان أو تلف حالة في 1.1

 .ا  مخطئ لم لو حتى األضرار،

 

 مستحقات حساب يتم بأنه علما   .ملزم تقييم على بناء التعويض وقيمة نوع المكتبة تحدد 1.1

 حالة في أما القيمة، انتقاص بمقدار أو اإلصالح تكاليف على بناء للتلفيات بالنسبة التعويض

 في الفني العمل نظير رسوم دفع يتم ذلك على عالوة .المادة استعادة قيمة على فبناء الفقدان

 .جديدة نسخة باستخراج المتعلق المكتبة

 

 .والتأليف الطبع بحقوق المتعلقة القانونية للتشريعات خرق أية المستخدم يتحمل 1.2

 

 .المستعارة المواد استخدام عن الناجمة األضرار عن المسؤولية المدينة مكتبة تتحمل ال 1.2

 

 

 المكان قانون المكتبة، في السلوك .6

 

 على بالسلب تؤثر أو اآلخرين تزعج ال بطريقة التصرف المستخدمين على يجب 2.1

 .للمكتبة استخدامهم

 

 عن واإلعالن وتوزيع جمع وكذلك المشروبات، أو الطعام تناول أو بالتدخين مسموح غير 2.1

 .المكتبة إلى الحيوانات باصطحاب ي سمح ال كما .المكتبة في منتجات أية

 

 الحقائب خزائن في األحوال جميع في المكتبة زيارة أثناء شابه وما الحقائب حفظ يتم 2.1

 .ذلك يسوغ ما دعا إذا الحقائب تفتيش المكتبة لموظفي يحقعلما بأنه  .لذلك المخصصة

 

 وينطبق .المسروقة أو التالفة أو المفقودة المستخدم أغراض عن المسؤولية المكتبة تتحمل ال 2.1

 .الحقائب خزائن من المفقودة األغراض على أيضا ذلك

 

 ما دعا إذا االستخدام هوية تقديم عند رسمي هوية إثبات طلب المدينة مكتبة لموظفي يحق 2.1

 .ذلك يسوغ
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 االلتزام ويجب .بممارسته المكلفون المكتبة موظفو أو المكان قانون المكتبة إدارة تطبق 2.2

 .المقررة بالتعليمات

 

 

 االتستداا  من المنع .7

 

 لفترة المكتبة ارتياد من منعه يمكن متكرر أو جسيم بشكل هذه االستخدام الئحة يخالف من 2.1

 .دائمة أو محددة

 

 من ممنوعون يورو 5 تبلغ بمستحقات المدينة لمكتبة المدينون المستخدمات/المستخدمون 2.1

 .المستحقات هذه تسديد لحين االستعارة

 

 

 

 

 

 

 الالئحة تسريان .8

 

 العمل إيقاف يتم نفسه الوقت وفي .فورا النفاذ سارية وتعتبر هذه االستخدام بالئحة العمل يتم

 .11.11.2002 بالئحة

 

 راين، أم لودفيجسهافن

 بتاريخ الصادر المدينة مجلس قرار بموجب

15.7.1996/22.10.2001/28.10.2002//10.05.2004/2.7.2007 
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 لودفيجسهافن ماينة مكتبة اتستداا  الئحة ملحق

 

 01.02.2014 :إصدار

 

 المدة نفس في المستعارة المواد المادة نوع

 50 أقصى بحد

 االستعارة فترة تمديد االستعارة مدة

 مرتين أسابيع 4 50 الكتب

 مسموح غير أسبوعين 5 الصيت ذائعة المواد

 مسموح غير أسبوعين 50 المجالت من معينة أعداد

 والبرامج دي السي أسطوانات

 دي في دي أسطوانات على المحملة
 مرتين أسابيع 4 10

 مرتين أسابيع 4 50 الموسيقية النوتات

 مرتين أسابيع 4 20 الموسيقى دي سي أسطوانات

 مرتين أسابيع 4 20 (دي سي) المسموعة الكتب

 مرتين أسابيع 4 20 لألطفال دي سي أسطوانات

 مرتين أسابيع 4 5 األطفال كاسيت شرائط

 األطفال وأفالم السينمائية األفالم

 والشباب
 مسموح غير واحد أسبوع 5

 العلمية األفالم

 الموسيقية واألفالم
 مرتين أسابيع 4 10

 مرتين أسابيع 4 5 لألطفال العلمية األفالم

 سي أسطوانات على اللغات دورات

 شرائط أو دي، في دي أو دي،

 كاسيت

 مرتين أسابيع 4 مواد 10 من مؤلفة مجموعة

 مرتين أسابيع 4 5 األلعاب

 مسموح غير أسابيع 4 5 اللعب أجهزة

 مسموح غير أسبوعين 1 إلكتروني قارئ
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 الحجز التأجيل مدة

 يورو 1 رسوم نظير

 تجاوز نظير إضافية رسوم لالستعارة إضافية رسوم

 االستعارة مدة

 يوجد ال يوجد ال متاح مرة كل في أسابيع 4

 يوجد ال نسخة لكل ويور 2 مسموح غير -

 يوجد ال يوجد ال متاح -

 يوجد ال نسخة لكل يورو 1 متاح مرة كل في أسابيع 4

 يوجد ال يوجد ال متاح مرة كل في أسابيع 4

 يوجد ال يوجد ال متاح مرة كل في أسابيع 4

 يوجد ال يوجد ال متاح مرة كل في أسابيع 4

 يوجد ال يوجد ال متاح مرة كل في أسابيع 4

 يوجد ال يوجد ال متاح مرة كل في أسابيع 4

 نسخة لكل يورو 1 متاح -
 كل وعن نسخة لكل يورو 1

 يوم

 يوجد ال يوجد ال متاح مرة كل في أسابيع 4

 يوجد ال يوجد ال متاح مرة كل في أسابيع 4

 يوجد ال يوجد ال متاح مرة كل في أسابيع 4

 يوجد ال يوجد ال متاح مرة كل في أسابيع 4

 يوجد ال يورو 1 مسموح غير -

 يوم كل عن واحد يورو يورو 2 مسموح غير -
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 لودفيجسهافن ماينة مكتبة اتستداا  لالئحة تكملة

 

 متروبول بطاقة

 

 لودفيجسهافن مدينة مكتبة استخدام لصاحبها تتيح استخدام هوية عن عبارة متروبول بطاقة

 المكتبات هذه قبول بخصوص أما .العاصمة إقليم إلى أخرى مكتبات ضم يمكن وأحيانا .ومانهايم

  .بالتوافق المشاركة المكتبات تقرره أمر فهذا متروبول بطاقة دائرة في األخرى

 

 :التالية االشتراطات استيفاء عند للبالغين متروبول بطاقة إصدار يتم بأنه علما

 

 ويرغبون مستخدمات/كمستخدمين المشاركة المكتبات من أي في المسجلين غير األفراد على 

 للشروط طبقا المشاركة المكتبات إحدى لدى أنفسهم تسجيل متروبول، بطاقة من االستفادة في

 .متروبول بطاقة على تحصلون استخدام هوية على الحصول من وبدال .فيها المقررة

 

 واألتعاب والرسوم االستخدام لوائح على منكم موافقة هذا يعد متروبول بطاقة على بتوقيعكم 

 .التكملة هذه في ورد ما على وكذلك المشاركة المكتبات جميع في المقررة

 

 لمدة النفاذ سارية متروبول بطاقة وتصير .متروبول بطاقة إصدار نظير أتعاب / رسوم دفع يتم 

 في) بديلة متروبول بطاقة إصدار نظير أتعاب أو رسوم دفع يتم كما .الدفع يوم من بدءا عام

 أو األتعاب لوائح في الشأن بهذا التفاصيل من المزيد وتجدون .(مثال البطاقة فقدان حالة

 .الرسوم

 

 المشاركة المكتبات جميع في يلزم أخرى مكتبة في مرة ألول متروبول بطاقة استخدام عند 

 الشخصية إثبات هوية تقديم مع للتسجيل تحويل أو (الجدد للمستخدمين بالنسبة) تسجيل إجراء

 لدى متروبول بطاقة صالحية مدى عن كشف وإلجراء .اإلقامة محل إثبات مع السفر جواز أو

 .األخرى المكتبات/المكتبة نظام في حسابك عن االستعالم يلزم بالتبادل المشاركة المكتبات

 

 االستفادة المشاركة المكتبات من أكثر أو مكتبة في استخدام لهوية الحامل المستخدم رغب إذا 

 .صالحية أطول صاحبة االستخدام هوية اعتماد فيتم متروبول، بطاقة من

 

 ويتم صالحيتها األحادية المشاركة المكتبات استخدام هويات تفقد متروبول بطاقة بإصدار 

 المكتبة بطاقة الستخدام الرجوع حالة وفي .متروبول لبطاقة المصدرة المكتبة قبل من سحبها

 .متروبول بطاقة سحب يتم األحادية
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 حينه في الحالية بصيغتها - قائمة األحادية المكتبات استخدام شروط تظل ذلك على عالوة - 

 بفترات يتعلق فيما المختلفة القواعد مراعاة كذلك ويلزم .متروبول بطاقة استخدام مع حتى

 المكتبة في إال المستعارة المواد إرجاع يتم ال المثال سبيل فعلى .الرسوم/واألتعاب االستعارة

 أن كما .المكتبات بين إعادتها أو المستعارة للمواد تبادل إجراء يتم ال حيث االستعارة، محل

 تقديم مثال يتم بحيث السابق، في الحال هو كما مستقل بشكل تتم المكتبات في البيانات إدارة

 الذاتي االستخدام وظائف من االستفادة عند أو حدة على كل المعنية المكتبة في التأجيل طلبات

 على المكتبات حسابات من حساب كل مع التعامل يتم (Web-OPACs) اإلنترنت لكتالوجات

 .حدة

 

 راين، أم لودفيجسهافن

 / 10.05.2004 / 28.10.2002 / 15.07.1996 بتاريخ الصادر المدينة مجلس لقرار طبقا

02.07.2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !متروبول بطاقة .الكل خامة في الواحا
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 الماينة مكتبة رتسو  الئحة
 

 01.04.2012 بتاريخ المفعول ونافذ 05.03.2012 بتاريخ الصادر المدينة مجلس قرار
 

 لـ عام استخدام رسم .1

  نيالبالغ 

  

  يورو 15 (الدفع من واحد عام بمرور تحل) سنوية رسوم ( أ

 لكل واحدة مرة لالستخدام رسوم ( ب

 (تجريبي مقابل) مادة  

  يورو 1,50

 متروبول بطاقة نظير سنوية رسوم (جـ  

 (الدفع من واحد عام بمرور تحل)   

  يورو 20

 والشباب األطفال أفالم السينمائية، لألفالم إضافية رسوم)  

 وكذلك

 انظر دي في الدي وأسطوانات دي السي أسطوانات  

 (11 بند انظر الصيت ذائعة للمواد أ، بند 10 صفحة

  

   

 مادة ألية االستعارة مدة تجاوز رسوم .1

 لفترة االستعارة مدة تجاوز عند

  

 األطفال البالغين 

والشباب
1

 

 يورو 0,25 يورو 1 يوم 14 - 1 

 يورو 0,50 يورو 2 يوم 21 - 15 

 يورو 0,75 يورو 3 22 اليوم من بدءا 

 االستعارة مدة انتهاء بعد 22 اليوم في 

 .بالتكاليف مطالبة إصدار يتم 

  

   

 فرض يتم الكتابية التنويهات جميع مع 

 .البريد لطابع إضافية تكاليف 

  

 في دي وأسطوانات  األفالم استعارة مدة تجاوزات مع) 

 (أ 10 لبند طبقا إضافية تجاوز رسوم فرض يتم دي

   

   

 اإلذعان عدم بعد المعادة غير المواد إحضار .1

 مرة كل في يضاف البريد، طريق عن بالتكاليف للمطالبة 

 

 يورو 6

 

   

 األضرار عن التعويض مستحقات تتحدد .4

 نظير المستحقة للتكاليف طبقا ضرر وجود حالة في 

 اإلصالح

 الفقدان حالة في أما القيمة، انتقاص نظير أو 

 الجديدة المادة استعادة لقيمة فطبقا 
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 بقيمة عام رسم فرض يتم .5

 في الفني العمل نظير يورو 4 

 باستخراج المتعلق المكتبة 

 

 

 جديدة نسخة

 

   

   بديلة هوية إصدار .6

 (المؤاخذ التلف أو الفقدان حالة في) 

 بديلة متروبول بطاقة أو 

 البالغين

 

 يورو 6

 األطفال

والشباب
1

 

 يورو 2

   

 والعناوين األسماء عن االستعالم .7

 إخطار بدون العناوين أو األسماء تغيير حالة في 

 استعالم لكل 

 

 يورو 3

 

   

  يورو 1 إرسالية لكل اإليصاالت، إرسال .8

   

 البالغين حدة على مادة كل حجز .9

 

 يورو 1

 األطفال

والشباب
1

 

 يورو 0,50

   

 استخدام نظير إضافية رسوم .10

 :الكتب غير مواد 

  

 األطفال أفالم السينمائية، األفالم الستعارة رسوم ( أ

 كل دي في الدي وأسطوانات دي، السي أسطوانات والشباب،

 حدة على مادة

 

 يورو 1

 

 وأسطوانات األفالم إرجاع في التأخير نظير تجاوز رسوم (ب

 يوم كل وعن مادة لكل (2 لبند تكملة) دي في الدي

 

 يورو 1

 

  يورو 1 فيلم لكل البداية، نقطة إلى األفالم إعادة (جـ

   

 الصيت ذائعة المواد .11

 حدة على مادة كل استعارة رسوم 

 

 يورو 2

 

   

 على مادة لكل LITexpress خدمة طريق عن الطلب .12

 حدة

 (موحدة رسوم) 

 

 يورو 2,50

 

   

 إلكتروني قارئ .13

 جهاز استعارة رسوم 

 

 يورو 2

 

                                            
 عاما 16األطفال والشباب حتى إتمام سن  1
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 أخرى وقواعا رتسو 
 

 فاي الواي / اإلنترنت شبكة اتستداا 
 

 إنترنت وشبكة اإلنترنت كمبيوتر مقصورات استخدام المسجلين المدينة مكتبة عمالء لجميع يحق

 استخدام شروط قبول على التوقيع يلزم مرة ألول االستخدام وعند .المكتبة في فاي الواي الالسلكي

 الموافقة يجب والتي المدينة، مكتبة استخدام لالئحة تضاف قواعد وهي .فاي الواي شبكة/اإلنترنت

  .صريح بشكل عليها
 

 بأن علما .أمرهم ولي موافقة على الحصول عاما 18 و 8 سن بين والشباب األطفال ويحتاج

 في :استثناء)) فاي الواي شبكة/اإلنترنت باستخدام لهم مسموح غير أعوام 8 من األقل األطفال

  .(االحتفاليات إطار
 

 مجانا اليوم في واحدة ساعة  اإلنترنت :سارية استخدام هوية بواسطة

 مجانا اليوم في ساعتين  فاي الواي شبكة           
 

 الساعة في يورو 1  اإلنترنت   :تجريبية هوية بواسطة

 ساعتين لكل يورو 1  فاي الواي شبكة           
 

 الطباعة أو النسخ
 

 صفحة لكل يورو 0,10  :أبيض أسود طباعة

 صفحة لكل يورو 0,50   :ألوان طباعة
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 العمل ومواعيا العناوين
 

 الرئيسية المكتبة
 

 البالغين مكتبة
 

 19-10 الساعة الجمعة إلى الثالثاء

 15-10 الساعة     السبت

 

 2601-504 0621 :االستعالمات

 2611-504 0621 :االستعارة تمديد

 2600-504 0621 :التسجيل

 2617-504 0621 :السكرتارية

 3533-504 0621 :اإلدارة

 

 stadtbibliothek@ludwigshafen.de :اإللكتروني البريد

www.ludwigshafen.de/stadtbibliothek 

 http://bibliothek-katalog.ludwigshafen.de/webopac :اإلنترنت على المكتبة كتالوج

 

 والشباب األطفال مكتبة

 

 19-10 الساعة الجمعة إلى الثالثاء

 15-10 الساعة     السبت

 

 2603-504 0621 :هاتف
 

 األحياء مكتبات
 

Edigheim 

 

Bürgermeister-Fries-Str. 14 

67069 Ludwigshafen 

 

 2590-504 0621 :هاتف

 stadtbibliothek.edigheim@ludwigshafen.de :اإللكتروني البريد

 

 :العمل مواعيد

 18-13 و 12-10 الساعة األربعاء

 17-13 و 12-10 الساعة الجمعة
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Friesenheim 

 

Spatenstr. 15 

67063 Ludwigshafen 

 

 2589-504 0621هاتف

 stadtbibliothek.friesenheim@ludwigshafen.de :اإللكتروني البريد

 

 :العمل مواعيد

 18-13 و 12-10 الساعة األربعاء

 17-13 و 12-10 الساعة الجمعة

 

 

 

Gartenstadt 

 

Königsbacher Str. 14 

67067 Ludwigshafen 

 

 2588-504 0621هاتف

 stadtbibliothek.gartenstadt@ludwigshafen.de :اإللكتروني البريد

 

 :العمل مواعيد

 18-13 و 12-10 الساعة الثالثاء

 17-13 و 12-10 الساعة الخميس

 

 

 

Mundenheim 

 

Saarlandstr. 1 

67061 Ludwigshafen 

 

 572129 0621هاتف

 stadtbibliothek.mundenheim@ludwigshafen.de :اإللكتروني البريد

 

 :العمل مواعيد

 17-13 و 12-10 الساعة الثالثاء

 18-13 و 12-10 الساعة الخميس
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Oggersheim 

 

Schillerstr. 6 

67071 Ludwigshafen 

 

 6717421 0621هاتف

 stadtbibliothek.oggersheim@ludwigshafen.de اإللكتروني البريد

 

 :العمل مواعيد

 18-13 و 12-10 الساعة األربعاء

 17-13 و 12-10 الساعة الجمعة

 

 

 

Oppau 

 

Edigheimer Str. 34-36 

67069 Ludwigshafen 

 

 2585-504 0621هاتف

 stadtbibliothek.oppau@ludwigshafen.de اإللكتروني البريد

 

 :العمل مواعيد

 18-13 و 12-10 الساعة الثالثاء

 17-13 و 12-10 الساعة الخميس

 

 

 

Rheingönheim 

 

Hilgundstr. 20 

67067 Ludwigshafen 

 

 5494987 0621هاتف

 stadtbibliothek.rheingoenheim@ludwigshafen.de  :اإللكتروني البريد

 

 :العمل مواعيد

 18-13 و 12-10 الساعة الثالثاء

 17-13 و 12-10 الساعة الخميس
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Ruchheim 

 

Fußgönheimer Str. 13 

67071 Ludwigshafen 

 

 590368 06237هاتف

 stadtbibliothek.ruchheim@ludwigshafen.de :اإللكتروني البريد

 

 :العمل مواعيد

 18-13 و 12-10 الساعة األربعاء

 17-13 و 12-10 الساعة الجمعة
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 مالحظات 
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