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Stadtbibliothek Nürnberg’e hoş geldiniz!
Kütüphanenin kullanımı ile ilgili bilgiler
Kayıt işlemi
Kayıt için lütfen bize aşağıdaki belgeleri teslim ediniz:
Yetişkinler: ikametgah adresini bildiren fotoğraflı bir resmi kimlik (Personalausweis,
Aufenthaltstitel) – veya ikametgah belgesi (Pass + Meldebescheinigung).
Çocuk ve gençlerin kaydı
16 yaşını doldurmamış çocuk ve gençler için başvuru formunda anne veya baba muvafakatına
dair imza ve bir velinin kimlik belgesi gereklidir. Veli, çocuğunu şahsen kayıt ettirebilir. Çocuğun
tek başına başvurduğu halinde velilerinin birisinden üyeliğine karşı olmadıklarını bildiren
başvuru formu ile bir velinin kimlik belgesinin kopyasını getirmesi gereklidir.
Her adres ya da isim değişikliği gecikmeksizin kütüphaneye bildirmeniz rica olunur.
Üye kartı yitirildiğinde gecikmeksizin kütüphaneye bildirilmesi rica olunur. Kart bloke edilir, hiç
kimse sizin adıyla kullanmamalı. Üye kartı başka birine devredilemez. Yetkisiz kişiler tarafından
kötüye kullanımdan üye kartı sahibi sorumludur.
Ödünç alma ücretleri–
Yetişkinler için yıllık ücret
Yetişkinler için üç aylık ücret
18 yaş üzeri öğrenciler, Nürnberg-Pass
18 yaşını doldurmamış çocuk ve gençler
www + WIFI

15,00 €
6,00 €
7,50 €
0,00 €
0,00 €

Ödünç alma ve ödünç alma süreleri:
Çeşitli medya türlerinin ödünç alma süreleri farklıdır:
Kitap, CD ve CD-ROM, dil kursu, elektronik oyun, nota
DVD, dergi

28 gün, 2x 28 gün uzatılabilir
14 gün, 2x 14 gün uzatılabilir

Her bir medya için en son mümkün olan iade tarihini ödünç belgenizde ve kullanıcı hesabınızda
bulabilirsiniz. Medyalar, ödünç veren kütüphaneye iade edilmelidir.
Uzatma:
Ödünç alma süresi uzatılabilir. Ancak başka kullanıcılar tarafından önceden ayırtılan medyaların
süresi uzatılmaz.
Bir yayının ödünç alma süresinin uzattırılması ücrete tabidir. Uzattırma ücretleri yayın cinsine
bağlıdır:
Çocuk yayınları (kitap ve CD/CD-ROM)
Gençler için yayınlar (kitap, oyun ve CD/CDROM)
Bütün diğer yayınlar

ücretsiz
yayın başına 0,50 €
yayın başına 1,00 €

Ödünç alma süresinin nasıl uzattırıldığını öğrenmek için kütüphane personeline başvurmanız
rica edilir..

Gecikme ücreti/Tazminat
Ödünç alma süresi gecikmelerinde gecikme ücretleri uygulanır. Medya iade edilmemesi ya da
süresi uzattırılmaması durumunda gecikme ücreti, en son mümkün olan iade tarihinin ertesi
gününden itibaren uygulanmaktadır.
Gecikme ücretleri
Gecikme ücretleri yayın cinsine bağlıdır:
- Çocuk yayınları:
yayın ve başlamış olan hafta başına 0,10 €,
- Gençler için yayınlar:
yayın ve başlamış olan hafta başına 1,00 €,
- Bütün diğer yayınlar için:
yayın ve başlamış olan hafta başına 2,00 €.
Medyaların iade edilmemesi durumunda ücrete tabi bir ihtar gönderilir. İhtarı henüz almadığınız
halinde yine de gecikme ücreti uygulanır. İkinci ihtardan sonra 5,00 € işlem ücreti kullanıcı
hesabına üstlenir.
Medyaların kaybolması veya zarar görmesi durumunda kütüphaneye bilgi verilmelidir. Kaybolan
veya hasar gören medya için tazminat ödenir. Birçok parçalı medyaların tek parçası
kaybolmasında ise medyanın tamamı karşılanacaktır. İlgili hasar işlemine kitaplarda veya başka
medyalarda yazılan yazılar, çizikler ve kelimelerin altlarının çizilmesi gibi işlemler de dâhil edilir.
Kayıp veya hasar görmüş medyalar ikame edilir. İkame edilecek medyalar için bir işlem ücreti
söz konusudur.
Ayırtma / Rezervazyon
Başka birisi tarafından ödünç alınan ya da ödünç alınmaya henüz hazır bulunmayan bir yayını
ayırtabilirsiniz. Rezervasyon hizmeti için yayın başına 1,50 € ücret alınır.
Ödünç aldığınız medyaları başka birisine vermeyiniz!.
WLAN / WIFI /Kablosuz bağlantı alanı
Merkez kütüphanenin binasının (Stadtbibliothek Zentrum) bütün salonlarında WLAN/WIFI/
kablosuz bağlantı var. Bağlantı kurmak için geçerli kütüphane (Stadtbibliothek im
Bildungscampus Nürnberg) üye kartına sahip olmanız gerek.
1. WIFI arayışını açıp StB-WLAN’a bağlantı kurunuz. Şifre istenilmez.
2. Web-tarayıcını açınız. Anasayfanız var ise otomatik olarak oturum açma ekranına aktarma
var. Anasayfanız yok ise herhangi bir web-adresi yazdıktan sonra otomatik olarak oturum
açma ekranına aktarma var.
3. Kullanıcı bilgileri olarak bunları yazınız:
Benutzernummer: Kütüphane kartınızın numarası (B******)
Passwort: Kullanıcı hesabınızda kullandığınız şifre – şifrenizi değiştirmediğiniz halinde şifre
olarak doğum tarihiniz yazıldı. Lütfen doğum tarihinizi bu şekilde yazınız: 00.00.0000
(gg.aa.yyyy).
4. Kütüphane yönetmeliğini kabul etme kutusuna tıklayınız.
5. “Anmelden – giriş” kutusuna tıkladıktan kısa bir süre sonra anasayfa/aradığınız sayfaya
aktarma var.
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