تضع مكتبة برلين المركزية العامة بين أيديكم  3,5ماليين كتاب ومجلة وجريدة وكتب مسموعة وكتب إلكترونية وأفالم وصور وألعاب وأقراص موسيقية
مدمجة ومدونات ووسائط أخرﻯ بلغات مختلفة.
لدينا موقعاﻥ لكل منﻬما مجاالﺕ تخصصية كما يلﻲ:
مكتبة ﺃمريكا التذكارية
مراجع بحثية عامة .وسائل معلوماتية | مكتبة إعارة صور | سير ذاتية | أفالم سينمائية | مواد
لﻶباء واألبناء | الجغرافيا | التاريخ | الهوايات | محتويات متداخلة الثقافات | مكتبة لﻸطفال
والشباب | الفن | نمط الحياة | األدب | العسكرية | مكتبة موسيقية | التربية | الفلسفة | السياسة |
علم النفﺱ | الرحالت | الدين | العلوم االجتماعية | اللغة | المسرﺡ .الرقص .األفالم | روايات
التسلية | دراسات الشعوب
الموقﻊ :بوشر بالتز  10961 | 1برلين كرويتزبيرج
مواعيد العمل :االثنين  -الجمعة  | 21.00 - 10.00السبت 19.00 - 10.00
مواعيد العمل :مكتبة األطفال والشباب مع مركز تعليمي ملحﻕ
االثنين  -الجمعة  | 19.00 - 13.00السبت 19.00 - 10.00

مكتبة مدينة برليﻥ
مراجع بحثية عامة .وسائل معلوماتية | دراسات عن برلين | أرشيف المكتبة المعماري | علوم
الكتب والمكتبات .العلوم المعلوماتية | مقتنيات تاريخية | تقنيات المعلومات | العلوم القروية |
االتصاالت ووسائل اإلعالم | الزراعة | الرياضيات | الطب | العلوم الطبيعية | القانون | مكتبة
مجلﺱ نواب برلين | الرياضة | التكنولوجيا | البيئة | االقتصاد

المعلومات باللغة العربية

مكتبة برلين المركزية العامة

الموقﻊ :برايتﻪ شتراسﻪ  10178 | 30-36برلين ميتﻪ
مواعيد العمل :االثنين  -الجمعة  | 21.00 - 10.00السبت 19.00 - 10.00
مواعيد العمل :دراسات برلين والمقتنيات التاريخية
االثنين  -الجمعة  | 19.00 - 10.00السبت 18.00 - 13.00

العربية

www.zlb.de

التكاليف والصالحية
لمدة  12شهرً ا

• البالغون:

 10,00يورو

• مواطنو االتحاد األوروبي:
		
بطاقة الهوية الشخصية أو جواز السفر مع شهادة التسجيل
• البالغون الحاصلون على تخفيض ،والطالب  5,00يورو
• المواطنون من خارج االتحاد األوروبي:
•	األطفال والتالميذ والحاصلون على
	جواز السفر مع شهادة التسجيل وشهادة إقامة سارية لمدة
مجا ًنا
		
الحواالت الحكومية
 3أشهر
لمدة شهر واحد

•	اإلثباتات الصالحة للحصول على تخفيض (بطاقة الهوية
للتالميذ والطالب؛ وإخطار موافقة من مكتب العمل/جواز
برلين)

 2,50يورو

• الكتالوج على شبكة اإلنترنت
• حساب المستخدم
• طلب الشراء
• تمديد مدة االستعارة
كلمة المرور

االستعارة  -الكمية/المدة

• تاريخ الميالد (يوم/شهر/عام)

•  60مل ًفا تقريبًا بحد أقصى (في مكتبة برلين المركزية العامة)

•	األطفال والشباب حتى سن  16عامًا يحتاجون إلى الموافقة
		
• مدة االستعارة
وإعالن المسؤولية من جانب ممثليهم القانونيين

 28يومًا

•	أقراص دي في دي والفيديو وأسطوانات الموسيقى
 14يومًا
وملحقات األسطوانات والكتب المقروءة

• وسائط مكتبة إعارة الصور

 84يومًا

هكذا تصل إلينا
الموقع االلكترونيwww.zlb.de :
www.voebb.de
رقم الهاتف030 90226-401 :
االثنين  -الجمعة :الساعة 20.00 - 10.00
رقم الهاتف030 90226-0 :
السبت :الساعة 19.00 - 10.00

البريد اإللكترونيinfo@zlb.de :

نصيحة
اترك بريدك اإللكتروني
" www.voebb.deحسابي"
لإلخبار قبل انقضاء المهلة.
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التسجيل – كيف يمكنك الحصول على بطاقة هوية
لدخول المكتبة؟

www.voebb.de

مؤسسة وقفية للنفع العام

مكتبة برلين المركزية العامة

