Sprache: Arabisch

www.bibo-dresden.de

معلوماث إلستخدام مكاجب املدينت في دريسدن
 .1مرحبا بكم في املكتباث البلديت في مدينت دريسدن
ً
ً
ً
ًمىىً صٍاسة مىخباجىا مجاها .وأًظا اإلادخىٍاث لذًىا مً الىظائؽ مخىفشة لئلظخخذام في مباوي اإلاىخبت مجاها.
إرا هىذ جشٍذ أن جدصل كلى اإلاضٍذ مً الخذماث بشيل وامل ،فئهً جدخاج إلى بؼاكت هىٍت اإلاىخباث البلذًت في مذًىت دسٍضدن.
بؼاكت ؤلاظخخذام للمىخبت صالحت لجميم اإلاىخباث البلذًت في مذًىت دسٍضدن.
حعخؼيم مً خالٌ بؼاكت اإلاعخخذم للمىخبت:
 إظخلاسة الىظائؽ إلى خاسج مبنى اإلاىخبت وهزلً جمذًذ فترة ؤلاظخلاسة،
 إظخخذام مدؼاث ؤلاهترهذ وأحهضة ؤلاظخماق واللشض،
 إظخخذام خذمت ؤلاهترهذ كلى ظبيل اإلاثاٌ لخنزًل الىخب ؤلالىتروهيت
 .2التسجيل
ً
ً
للحصىٌ كلى بؼاكت اإلاعخخذم للمىخبتً ،جب كليً الدسجيل في اإلاىخبتً .يىن الدسجيل ممىىا فلؽ بدظىسن شخصيا لزلً.
إظخخذام بؼاكت الهىٍت للمعخخذم للمىخبت ٌُعمذ فلؽ لصاخب الهىٍت أو صاخبت الهىٍت .صاخب بؼاكت الهىٍت للمعخخذم
ً
للمىخبت ًيىن معؤوال كً هخائج ظىء إظخخذام بؼاكت الهىٍت مً كبل أفشاد هير مصشح لهم بئظخخذامها.
 2.1الوجائق املطلوبت
الشحاء أخظش ملً للدسجيل الىزائم الخاليت
 للىباس والشباب
بؼاكت الهىٍت (مثل حىاص العفش ،صفت ؤلاكامت ،سخصت ؤلاكامت)
إزباث كىىان العىً (مثل شهادة حسجيل العىً ،حىاص الخخفيظاث إلاذًىت دسٍضدن ،شهادة جدذًذ العىً)
 للشباب الزًً ال ًمليىن بؼاكت هىٍت شخصيتً ،جب إخظاس
ُ
هىٍت ألاػفاٌ أو هىٍت اإلاذسظت ُ(ٌعمذ فلؽ بالبؼاكت البالظديىيت مم الصىسة الظىئيت اإلاخذاولت) أو صىسة كً بؼاكت الهىٍت
الصخصيت لىلي ألامش.
ً
إبخذاء مً كمش  6ظىىاث .لؤلػفاٌ جدذ كمش  14ظىت ًخدمل ولي ألامش اإلاعؤوليت مً خالٌ جىكيله.
ًمىً لؤلػفاٌ الدسجيل
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 2.2رسوم إلاستخدام
ً
 سظىم ؤلاظخخذام إلاذة  12شهشا
ً
لللائالث (أًظا هئشتران)
لؤلفشاد الىباس
لؤلفشاد الىباس هئشتران
لؤلػفاٌ والشباب ختى كمش  17ظىت
صاخب حىاص الخخفيظاث في مذًىت دسٍضدن ًجب أن ًدظشه مله
ً
 سظىم ؤلاظخخذام إلاذة  6شهشا
لؤلفشاد الىباس

ً 20ىسو
ً 15ىسو
ً 10ىسو
ً
مجاها
ً
مجاها

ً 8ىسو

 2.3التغيير في البياهاث الشخصيت أو ضياع بطاقت املستخدم
ً
ًجب إبالن اإلاىخبت فىسا في خالت حويير البياهاث الصخصيت لً أو في خالت طياق بؼاكت اإلاعخخذم للمىخبت.
جيلفت البؼاكت البذًلت كً الظائلت
 للىباس والشباب مً كمش  14ظىت وما فىق

ً 5ىسو

 لؤلػفاٌ

ً 2,5ىسو

 .3إستخدام خدماث إلاهترهت
ججذ كلى مىكم  www.bibo-dresden.deصفداث ؤلاهترهذ للمىخباث البلذًت في مذًىت دسٍضدن .وججذ فيها مللىماث مفصلت كً
ششوغ ؤلاظخخذام ومىاكيذ وكىاوًٍ وأسكام هىاجف اإلاىخباث البلذًت والخذماث والفلالياث الخاصت وألاشخاص اإلاعؤولين لئلجصاٌ
بهم.
الصفدت الشئيعيت جلىدن إلى اليششة اإلاصىسة كلى الاهترهذ كً اإلاىخباث البلذًت في مذًىت دسٍضدن
 katalog.bibo-dresden.deوإلى اللشوض الخاصت كلى الاهترهذ:
 ولؤلػفاٌ www.bibo-dresden.de/kinderseite
 وللىظائؽ الشكميت www.ebibo-dresden.de

همعخخذم ُم َ
سجل حعخؼيم مً خالٌ هخالىج الاهترهذ الىصىٌ إلى خعاب اإلاعخخذم لً .للذخىٌ إلى خعاب اإلاعخخذم لًً ،جب
ً
إدخاٌ سكم اإلاعخخذم وولمت اإلاشوس العشٍت .ججذ سكم اإلاعخخذم كلى بؼاكت هىٍت اإلاعخخذم .جخيىن ولمت اإلاشوس العشٍت مبذئيا مً 4
ً
أسكام هي ألاسكام ألاولى مً جاسٍخ ميالدن ملا (جاسٍخ اإلايالد - 09.08.1960 :فخيىن ولمت اإلاشوس العشٍت هي .)0908 :ألظباب جخللم
بالحشص وألامان ًُ َ
ىصح بخويير ولمت اإلاشوس العشٍت فيما بلذ.
 .4إستخدام الوسائط خارج مبنى املكتبت
 4.1إلاستعارة
ً
في بلع اإلاىخباث البلذًت جيىن ؤلاظخلاسة (وأًظا ؤلاسحاق) في مدؼاث ؤلاظخلاسة الزاجيت ًلىم بها اإلاعخلير بىفعه وفي البلع آلاخش
مً اإلاىخباث البلذًت جيىن ؤلاظخلاسة كىذ ؤلاظخلباٌ وجخم مً كبل مىؿفي اإلاىخبت.
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إلظخلاسة الىظائؽ إلظخخذامها خاسج مبنى اإلاىخبت فئهً جدخاج للحصىٌ كلى بؼاكت اإلاعخخذم.
كم بئنهاء كمليت ؤلاظخلاسة كلى مدؼت ؤلاظخلاسة الزاجيت بىفعً مً خالٌ الظوؽ كلى صس "إنهاء" .ألاطشاس الىاحمت كً إظخلاسة
شخص هير ُمصشح له بئظخخذام خعاب ُمسجل كلى مدؼت ؤلاظخلاسة الزاجيت ًخدمل معؤوليتها صاخب الحعاب اإلاعخخذم.
كىذ ؤلاظخلاسة جدصل كلى وصل إظخلاسة ًـهش كليه جاسٍخ ؤلاسحاق اإلافشوض ليل مً الىظائؽ اإلاعخلاسةً .مىىً إظخالم جزهير
بمىاكيذ ؤلاسحاق بالبرًذ ؤلالىترووي أو بشظائل الهىاجف اللصيرة .ال جخدمل اإلاىخبت معؤوليت ألاخؼاء التي كذ جدصل في خذمت الخزهير
جلً.
 4.2مدة إلاستعارة
مىاكيذ إهتهاء مذة ؤلاظخلاسة ألهىاق الىظائؽ اإلاخخلفت هي مخخلفت.
 للىخب والخشائؽ والىظائؽ اإلاضدوحت ومعاكاث حلليم اللوت وألاللاب وهخب الىوماث اإلاىظيليت

 4أسابيع

 للمجالث والجشائذ وألاكشاص ؤلالىتروهيت اإلاذمجت ( )CDsوألاكشاص العمليت ( )MCsومعاكاث الفيذًى وأكشاص البياهاث
اإلاذمجت ( )CD-ROMsوألاكشاص الصىجيت ()LPs
أسبوعان
ولؤلللاب بىـام الخدىم كً بلذ
 لؤلكشاص اإلاذمجت ( ،)DVDsوأكشاص ()Blu-ray

أسبوع واحد

ال ًجىص إكؼاء الىظائؽ اإلاعخلاسة ألشخاص آخشًٍ.
جأهذ بىفعً مً الحالت العليمت وإهخماٌ مدخىٍاث الىظائؽ اإلاخخاسة كبل ؤلاظخلاسة وأبلى مىؿفيىا في اإلاىخبت بأي أطشاس جىدشفها
كلى الفىس.
 4.3إلارجاع
ًجب أن ٌُلاد ول واخذ مً الىظائؽ اإلاعخلاسة إلاىكذ أكصاه الخاسٍخ اإلادذد إلسحاكه إلى اإلاىخبت .آخش مىكذ لئلسحاق ليل مً الىظائؽ
ً
ً
ًيىن مىحىدا كلى وصل ؤلاظخلاسة وهزلً في خعاب اإلاعخخذم لً .ؤلاسحاق ًيىن ممىىا ألي مىخبت بلذًت وٍمىً أي ًلىم به أي
أخذ.
إرا جم إسحاق مادة معخلاسة إلاىخبت بلذًت ولم جىً جلً اإلاادة اإلاعخلاسة مً ممخلياتها ،فئن هىان سظىم جفشض كلى الىلل ملذاسها
ً 0,20ىسو ليل مادة معخلاسة.
 4.4جمديد فترة إلاستعارة
وٍجىص جمذًذ فترة ؤلاظخلاسة مشة واخذة بملذاس فترة إظخلاسة واخذة ورلً كبل إهلظاء فترة ؤلاظخلاسة ،ششٍؼت أن ال جيىن هىان
أظباب داخليت ماولت في اإلاىخبت (كلى ظبيل اإلاثاٌ إرا وان هىان حجض معبم إلاعخخذم آخش إلظخلاسة جلً اإلاادة)ً .مىً كمل جمذًذ
ً
فترة ؤلاظخلاسة بىاظؼت الهاجف أو باللذوم شخصيا إلى اإلاىخبت كىذ مىؿفي اإلاىخبت في ؤلاظخلباٌ أو بشيل معخلل كً ػشٍم خعاب
اإلاعخخذم لذًً .حعخؼيم الىصىٌ إلى خعاب اإلاعخخذم لذًً مً خالٌ الياجلىج كلى ؤلاهترهذ كلى مىكم
.katalog.bibo-dresden.de
الشحاء الخأهذ مً خصىٌ كمليت الخمذًذ في خعاب اإلاعخخذم لذًً .في خالت الشًً ،خم الشحىق فلؽ إلى البياهاث اإلادفىؿت في
خعاب اإلاعخخذم لذًً.
 4.5الحجوزاث والطلبياث
ُ
حعخؼيم ػلب الىظائؽ اإلاعخلاسة أو جلً اإلاخىفشة في مياجب أخشي ،خيث جدعب سظىم ملذاسها ً 1,2ىسو جذفلها كىذ الؼلب في أي
مىخبت بلذًت مخخاسة.
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ظخخبرن اإلاىخبت باإلاشاظلت بالبرًذ أو بالبرًذ ؤلالىترووي أو بشظائل الهاجف اللصيرة في خاٌ وىن مادة ؤلاظخلاسة حاهضة إلظخالمها مً
َ
معخدلت
اإلاىخبت .ظخيىن الىظائؽ اإلاؼلىبت حاهضة لئلظخالم إلاذة أظبىق جيخـش إظخالمً لها في اإلاىخبت التي إخترتها .وجيىن الشظىم
ً
كليً أًظا ختى وإن لم جأحي إلظخالم اإلاادة اإلاعخلاسة.
 4.6رسوم التأخير والتعويض عن ألاضرار
في خاٌ الخأخش في ؤلاسحاق كً فترة ؤلاظخلاسة اإلادذدة ًخم فشض سظىم جأخير.
ًخم خعاب سظىم الخأخير ليل مادة معخلاسة بلذس كذد أًام الخأخير:
 لؤلكشاص اإلاذمجت ( ،)DVDsوأكشاص ( )Blu-rayوملاػم الفيذًى
للىباس والشباب
لؤلػفاٌ جدذ كمش  14ظىت
 ولويرها مً الىظائؽ
للىباس والشباب
لؤلػفاٌ جدذ كمش  14ظىت
في خالت كذم إسحاق الىظائؽ فهىان هشامت ماليت كلى جأخير.

ً 1,50ىسو
ً 0,75ىسو
ً 0,20ىسو
ً 0,10ىسو

 4.7إحداث ضرر أو ضياع للوسائط
الىظائؽ التي أصابها جلف أو طاكذ ًجب الخلىٍع كنها .إلحشاء ملاملت إظدبذاٌ الىظائؽ ًخم فشض سظىم ملذاسها ً 2,5ىسو ليل
مادة معخلاسة.
 4.8حد الرسوم
إرا صادث الشظىم اإلاعخدلت كً ً 10ىسو كلى أي خعاب معخخذم فئهه ًخم وكف أي كمليت إظخلاسة حذًذة أو جمذًذ إلاذة ؤلاظخلاسة
للىظائؽ له وهزلً ًُ َ
مىم إظخخذام ؤلاهترهذ له في اإلاىخبت.
 .5إرشاداث عامت
مىؿ في اإلاىخبت ًمىنهم أن ًؼلبىا مىً وطم ألاهياط والحلائب وأي هىق مً ألاوكيت أو الللب في خضاهاث اإلاىخبت اإلاخصصت اإلالفلت
للحفاؾ كليها .في خاٌ الظياق أو الخلف ال جخدمل اإلاىخبت اإلاعؤوليت إال في خالت الخلمذ و ؤلاهماٌ الىاضح.
الشحاء مشاكاة الضائشًٍ آلاخشًٍ للمىخبت أزىاء فترة بلائً في اإلاىخبت .الخصشفاث اإلاضعجت لآلخشًٍ في اإلاىخبت أو إصؼداب خيىاهاث إلى
اإلاىخبت هى أمش هير معمىح به.
ال ٌُعمذ باألول والششب إال في ألاماهً اإلاخصصت لزلً.
الشحاء مشاكاة إسشاداث مىؿفي اإلاىخبت.
ً
أحهضة الخصىٍش في اإلاىخباث هي ملىيت لششهت خذماث خاسحيت جفشض سظىما وجيلفت مدذدة كلى الخصىٍش .الخصىٍش معمىح به
بششغ الخليذ بدفف خلىق الؼبم واليشش.
ً
ال جخدمل اإلاىخبت اإلاعؤوليت كلى ألاطشاس في البرامج أو في ألاحهضة التي كذ جدذر ألحهضة ؤلاظخماق واللشض مثل الحىاظيب (مثال بعبب
فيروظاث البرامج).
إلاضٍذ مً الخفاصيل إسحم إلى ؤلاسشاداث اإلالللت بخصىص هـام ؤلاظخخذام في مبنى اإلاىخبت.
إذا كان لديك أسئلت ،فإن موظفاث وموظفي املكتبت يكوهون في خدمتك بكل سرور.
4/4

