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Stadtbibliothek Nürnberg‘in web sitesine hoş geldiniz! 

 

Koleksiyonumuz ve hizmetlerimiz: (Unsere Angebote) 

Nürnberg Belediye Kütüphanesi’nin (Stadtbibliothek Nürnberg) koleksiyonu toplam 800 binden fazla yayını 

kapsamaktadır. Bu sayıya, kitap, CD-ROM, CD, DVD, nota, süreli yayın dahildir. 

Aradığınız yayınların hangi kütüphanemizda bulunduğunu, elektronik WEBPAC kataloğumuzdan 

öğrenebilirsiniz. 

 

Almanca olarak mevcudumuz: (Unsere Angebote in deutscher Sprache) 

 Okul, meslek eğitimi, meslek, hobi ve boş zamanları değerlendirmek için kitaplar 

 Roman, öykü, şiir kitapları 

 Çocuk ve gençlik kitapları 

 Gazeteler 

 DVD, CD ve CD-ROM 

 Dil öğretimi (Kasetler, kitap ve CD-ROM)  

 Dil kursları "Deutsch als Fremdsprache" kitap ve medya paketi (kitap, kaset; kitap + CD) veya CD-ROM 

 Stadtbibliothek Zentrum binasında bulunan Zeitungs-Café Hermann Kesten’de 50’den fazla gazete 

okuyabilirsiniz 

 

Türkçe olarak mevcudumuz: (Unsere Angebote in türkischer Sprache) 

Türkçe kitaplar, Merkez kütüphanede (Stadtbibliothek Zentrum), Stadtbibliothek St. Leonhard semt 

şubesinde (Villa Leon), Stadtbibliothek Südstadt (südpunkt) şubesinde ve Gostenhof semt şubesinde 

(Stadtbibliothek Gostenhof) mevcuttur.  

Merkez kütüphanede, büyük sayıda çocuklar ve yetişkinler için türkçe kitap hazır bulunmaktadır.  

 

Kütüphane kimliği nasıl edinebilirsiniz? (Anmeldung / Benutzerausweis) 

Kayıt için gerekli evraklar: 

Fotograflı bir kimlik belgesi - veya ikametgah belgesi (Personalausweis, Pass, Meldebescheinigung) 

16 yaşını doldurmamış çocuk ve gençler için müracaat kartında anne veya baba muvafakatına dair imza 

gereklidir.  

Adınıza düzenlenecek kütüphane kartı ile, Stadtbibliothek Nürnberg’e dahil tüm kütüphanelerden 

yararlanabilirsiniz. Bu kartı başka birine devredilemez ve mülkiyeti kütüphaneye aittir. Her adres ya da 

isim değişikliği gecikmeksizin kütüphaneye bildirmeniz rica olunur. 

 

Ödünç alma: (Leihfrist / Verlängerung) 

Kitaplar, CD ve CD-ROMlar için ödünç alma süresi 28 gündür. Dergiler ve DVDler için 14 gündür. 

Bu sürelerin sona ermesinden sonra, ya aldığınız yayınları geri vermeniz, ya da ödünç alma süresini 

uzattırmanız gerekir.  
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Ödünç alınan yayının süresi en çok iki defa uzatılır. Bir yayın için başka birisinin rezervasyonu varsa ödünç 

alma süresi uzatılamaz. 

Ödünç alma süresini,  

- kütüphanelerdeki eletronik kataloglarından, 

- Internet’te http://www.stadtbibliothek.nuernberg.de/, „Benutzerkonto“ tuşundan  

- ödünç veren kütüphane telefonundan 

uzatabilirsiniz. 

 

Uzattırma ücretleri (Gebühren bei Leihfristverlängerung) 

Kütüphane kimliği, koleksiyonumuz ve hizmetlerimizden yararlanmak ücretsizdir. Ödünç alma olayı 

ücretsizdir. Bir yayının ödünç alma süresinin uzattırılması ücrete tabidir. 

Uzattırma ücretleri yayın cinsine bağlıdır: 

Çocuk yayınları (kitap ve CD/CD-ROM, DVD) için:  ücretsiz 

Gençler için yayınlar (kitap, oyun ve CD/CD-ROM, DVD) için: yayın başına 0,50 € 

Bütün diğer yayınlar için: yayın başına 2,00 €. 

 

Gecikenlere ücret: (Verzugsgebühr) 

Ödünç almış olduğunuz bir yayını, ödünç alma süresi geçtikten sonra, (süresi uzattırılmadan) geri 

vermemişseniz, sizden bir gecikme ücreti alınır. 

Bu gecikme ücreti her yayın ve hafta başına (sekizinci gün ikinci hafta sayılır): 

- Çocuk yayınları: yayın başına 0,10 €, 

- Gençler için yayınlar:  yayın başına 1,00 €, 

- Bütün diğer yayınlar için: yayın başına 2,00 €‘dur. 

 

Rezervazyon: (Vorbestellung) 

Başka birisi tarafından ödünç alınan bir yayını ayırtabilirsiniz.  

Eletronik kataloglarına veya kütüphanedeki danışma masaların birisine başvurunuz. 

Rezervasyon hizmeti için yayın başına  1,50 € ücret alınır. 

 

 

Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg: 

Stadtbibliothek Zentrum, Gewerbemuseumsplatz 4, 90403 Nürnberg 

Stadtbibliothek Gostenhof, Fürther Str. 77b, 90429 Nürnberg 

Stadtbibliothek Langwasser, Glogauer Str. 50, 90473 Nürnberg 

Stadtbibliothek Maxfeld, Maxfeldstr. 27, 90409 Nürnberg 

Stadtbibliothek Schoppershof, Merseburger Str. 6, 90491 Nürnberg 

Stadtbibliothek  St. Leonhard, Philipp-Koerber-Weg 1 (Villa Leon), 90439 Nürnberg 

Stadtbibliothek Südstadt, Pillenreuther Str. 147 (südpunkt), 90459 Nürnberg 

 

http://www.stadtbibliothek.nuernberg.de/
http://www.stadtbibliothek.nuernberg.de/zentralbibliothek/allgemeine_info.html
http://www.stadtbibliothek.nuernberg.de/stadtteilbibliothek/gostenhof.html
http://www.stadtbibliothek.nuernberg.de/stadtteilbibliothek/langwasser.html
http://www.stadtbibliothek.nuernberg.de/stadtteilbibliothek/maxfeld.html
http://www.stadtbibliothek.nuernberg.de/stadtteilbibliothek/schoppershof.html
http://www.stadtbibliothek.nuernberg.de/stadtteilbibliothek/st_leonhard.html
http://www.stadtbibliothek.nuernberg.de/stadtteilbibliothek/suedpunkt.html

