Ambar iken Kütüphane olan bina
- güzide ve çok yönlü
Bakımsız halde bulunan tarihi „Zehntscheune“
denilen bina tekrar Heimsheim´ı süslendiren bir
bina oldu. Vaktiyle tahıl ve meyve için ambar
olarak kullanılan bina, şimdi kitaplara ve başka
medyalara ambar oldu.
Böylece Heimsheim´daki hayatı, kültür, bilgi ve
buluşma yeri açısından - bir edebiyat anıtı
olarak - zenginleştirdi.

Bütün dünyayı harfi harfine alıp beraberinizde
götürebilirsiniz:
-

Kitaplar
Dergiler, gazeteler
Bilgiler
CD ler, müzik kasetleri
CD-ROM lar
Videolar, DVD ler
Óyunlar

-

Toplantılar, konserler, sergiler
Internette çalışma yerleri

Giriş katı

Üst kat

Okuma ve kahve içme köşesi
- Dergiler, Gazeteler
- Broşürler, bilgi köşesi
- Yeni çıkan yayınlar, kitap önerileri

Bilgi dünyası
- Yaşam öyküleri, seyahatler ve ülkeler
- Yurtbilgisi
- Tarih, politika, kanun üzerine bilgiler
- Ekonomi, meslek
- Din, filozofi
- Psikoloji, esoteri, eğitim üzerine bilgiler
- Lisanlar ve lisan kursu kitapları
- Edebiyat, sanat
- Müzik, dans, tiyatro, film
- Matematik, fizik, kimya, bioloji
- Tip, teknik ve bilgisayar üzerine bilgiler
- Bahçe, evcil hayvanlar
- yemek ve pasta kitapları
- Spor, hobi, oyun ve el işleri
- Okulda öğrenmeyi destekleyici kitaplar
5. sınıftan itibaren

Çocuk dünyası
- Resimli kitaplar
- Masallar, efsaneler
- Hikayeler (yabancı lisanlar da),
- Bilgi kitapları (6-9 ve 9-13 yaşlarındaki
çocuklara)
- Okulda öğrenmeyi destekleyici kitaplar
4. sınıfa kadar
- Çizgi romanlar
- Çocuk dergileri
-CD ler, müzik kasetleri
-CD-ROM lar
-Videolar, DVD ler
-

Çocuklar ve yetişkinler için oyunlar

Resepsiyon ve danışma
Okuma ve araştırma yerleri
Çanta dolapları, vestiyer
Tuvatetler (sakatlar için de)
Asansör

Güzel edebiyat
- Romanlar (yabancı lisanlar da)
- Şiirler, masallar, efsaneler
- Polisiye romanlar, bilimkurgu romanlar,
korku romanları
- Tarih kitapları
Gençler dünyası
- Romanlar
- Bilgi kitapları (13 yaşından itibaren)
- Gençlik dergileri
Gençler ve yetişkinler için yeni medyalar:
- CD ler, edebiyat ve müzik kasetleri,
- CD-ROM lar
- Videolar, DVD ler

Danışma
Okuma ve araştırma yeri
Internette çalışma yerleri
Kopya makinası

Kütüphaneden yararlanma bilgileri
Danışma
Şayet bir sorunuz olursa, kütüphane personeline
danışabililrsiniz.

Kayıt olma
6 yaşından itibaren her çocuk kendini kaydettirebilir.
15 yaşını doldurmamış bir çocuğun kayıdı için
velisinin imzalı rızası gereklidir. 16 yaşındaki
gençlerin ve yetişkinlerin kimlik belgelerini
getirmeleri gerekir.

Kütüphane kartı
Kayıt olduktan sonra size Kütüphane kartınız
verilecektir. Bu kart başka bir kişiye devredilemez.
Kartınızı her zaman beraberinizde getirin.
Kartınızı kaybedince lütfen kütüphaneye bildirin.
Yedek verilen bir kartın ödenmesi gerekmektedir.

Kitapları ödünç alma süresi:
Kitaplar ve oyunlar için
Dergi, müzik kasetleri, CD, CD-ROM
Videolar ve DVD ler için

4 hafta
2 hafta
1 hafta

En son çıkan dergiler ödünç verilmez. Müstesna
hallerde başka anlaşmalar yapılabilir.

StadtBÜCHEREI Heimsheim

Aldıgınız kitapları geri vermek için „24-saatservisimizden “ yararlanıp bunları „ Medya iade
kutusuna“atabilirsiniz.

In der Zehntscheune
Schlosshof 16
71296 Heimsheim

Kitapları ödünç alma süresini (eğer başka bir kişi
medyayı ayırttırmamışsa ) iki defa uzatabilirisiniz.
Uzatmak icin telefon edebilirsiniz.

Telefon: 07033 / 137090
Telefax: 07033 / 3030899
E-Mail: info@biblio-heimsheim.de

Kitapları geri verme süresini geçirdiğiniz taktirde
kütüphane sizden „Geç geri verme ücreti“ alacaktır.
Kütüphane size kitapları geri verme süresini
hatırlatmaz.
Kitapları kullanan kişi kitapların kayıbından veya
hasarından kendi sorumludur.

Kitap ayırtma
Aradığınız kitabı bulamadığınız taktirde ve bu kitap
başka bir okur tarafından alınmışsa , bunları
kendiniz için ayırttırabilirsiniz. Kitaplar gelince size
telefonla haber verilecektir.

Çantalar
Kütüphaneye çantayla girilemedigini lütfen anlayışla
karşılayın.

Açılış saatleri:
Çarşamba-Cuma Cumartesi: Saat 10 – 13
Salı ve Perşembe: Saat 15 – 18 arası
Çarşamba günleri: Saat 15 – 19 arası

Kütüphane üzerine
bilgiler

