
� Roman 

� Yabanci dillerde  

literatür  

� Cocuk ve gencler  

icin kitablar  

� Resimkitablari 

� Hukuki kitablar  

� Dergiler 

� Sesli kitablar 

� DVDler, Cd ler,  

CD-ROM lar  

� Oyunlar  

� Internet 

� Okuma cafe  

MACERALAR 
DÜNYASINA 

GEL  

Telefon: 07229 75 223 
E-Mail: office@bibliothek-traun.at 
Internet: www.bibliothek-traun.at 

Facebook: www.facebook.com/BiblioTraun 

Bahnhofstraße 21  
A—4050 Traun 

ACILIS SAATLERI:  
Sali 9-12 Uhr ve 13-18 Uhr 

Carsamba  13-19 Uhr 

Persembe    9-12 Uhr ve 13-18 Uhr 

Cuma     13-18 Uhr 

Cumartesi   9-13 Uhr 

KITABEVI 

INFORMASIY

ONLARIMIZ 
TÜRKISCH 

Bizi bu sekilde bulabilirsiniz!  

Mit freundlicher Unterstützung durch 



Kayıt işlem (Einschreibung) 

Kayıt işlemi resimli kimliğinizi gösterdikten sonra yapıla-
bilir. Okuyucu anlaşmasını imzalayarak kütüphanenin 
kitap verme yönetmeliğindeki kurallara uyacağınızı ka-
bul etmiş oluyorsunuz. 14 yaşından küçük gençler ve 
çocukların  kayıt işlemleri için velinin imzası gerekmek-
tedir. Kayıt işlemlerinden sonra verilecek kütüphane 
kartını sadece kartın sahibi kullanabilir. Sizden herhan-
gibir isim ve adres değişikliğinde veya kartın kaybol-
ması halinde bu durumu bize bildirmenizi rica ediyoruz. 

 

Kütüphaneden ödünç kitap almak  
(Entlehnungen) 

Kütüphane kartınızla kütphanenin vermekte olduğu hiz-
metlerden yararlanabilirsiniz. 

Sizlere kütüphaneden almış olduğunuz cd, dvd ve bilgi-
sayar oyunları gibi kaynakları sadece kendi özel ihtiyaç-
larınız için kullanabileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Baş-
ka birisine ödünç vermek veya açık alanda göstermek 
yasaktır. Bu kaynaklardan bir seferinde en fazla 10 tane 
alabilirsiniz. Yani  en fazla 2 DVD, 2 CD, 2 CD-ROM ve 
2 oyun. Aylık çıkan dergiler veya kitaplar ödünç verile-
mez. 

 

Ödünc alma süresi (Entlehnfristen) 

Kitaplar                 4   Hafta 

Diğer kaynaklar    2   Hafta 

 

Süre uzatmak (Verlängerungen) 

CD, DVD ve bilgisayar oyunları gibi kaynaklar, önceden 
başkası için ayrılmamışsa süresi uzatılabilir. Bu yüzden 
sizin kendi süreniz bitmeden eğer süreyi uzatmak istiy-
orsanız bunu bizzat kendiniz bize gelerek, yazılı olarak, 
E. Mail yollayarak veya telefonla görevli arkadaşlarımı-
za bildirmenizi rica ediyoruz. 

 

Uzatma süreleri (Verlängerungsfristen) 

Kitaplar                     2   Hafta 

Diğer kaynaklar        1   Hafta 

Ücretler (Gebühren) 
Yıllık ücretler:                                               Euro 

Kitaplar, Dergiler (Çocuklar/ Gençler)                     —— 

Diğer kaynaklar  (Çocuklar/ Gençler)    18,00 

Kitaplar, Dergiler  (Yetişkinler)   18,00 

Diğer kaynaklar (Yetişkinler)   36,00 

Diğer kaynaklar (Aile)                                      50,00 
  

Kişilere özel ödünç verme ve süre uzatma:
(Einzelentlehnungen) 

Yıllık ücret ödeyenlere ilk süre uzatması ücretsizdir.   

Kitaplar, Dergiler                                                        0,70 

CD ler, CD-ROM lar, DVD ler, Videolar , Oyunlar    2,50 

Süre uzatmak                                                                  0,70 

Diger ücretler (sonstige Gebühren) 
Tarihinden geç verilirse  (alınan her kaynak için 
 /başlayan her hafta için)                                           1,00                                                 
Đhtar ücreti                                                                     3,00 
Kütüphane üyelik kartı  (kaybedildiği takdirde)              2,00 
Ayırtmak                                                                        1,50 
Internet kullanım ücreti her yarım saat için                   1,00 
Fotokopi ücreti her A4 sayfası için (siyah beyaz)     0,10 
Fotokopi ücreti her A4 sayfası için (renkli)             0,30 

Ihtarla (Mahnungen) 

Belirtilen süre içinde geri getirilmemişse bir ihtarname 
gönderilir. Bu sebepten dolayı oluşan bütün masrafların 
faturası sorumlu kişiye verilir.   
 

Alınan kitapların ve diğer kaynakların kullanımı ve 
sorumluluğu  
(Behandlung der Medien und Haftung) 

Alına kitapların ve diğer kaynakların düzenli kullanımına 
özen göstermenizi rica ederiz. Ödünç alırken  aldığınız 
kaynağın iyi durumda olup olmadığını kontrol edin. 
Herhangi bir hata gördüğünüz takdirde hemen ödünç 
aldığınız yere bildirin. Aldıktan sonra gösterilen hatalar 
kabul edilemez. Kütüphane kullanım sırasında olan za-
rarı üstlenemez.   

Bozulan kaynakların yerine (Medienersatz) 

Kaybedilen veya bozulan CD, Video ve oyunların 
yerine yeniden koyulabilmesi için eğer kaybolan 
veya bozulan kaynak bir yıldan daha yeni ise yeni 
fiyatının hepsi, eğer daha eski ise yeni fiyatının  
50% yani  yarısının sorumlu kişi tarafından karşı-
lanması gerekmektedir  

 

 Diğer kurallar ( Sonstige Bestimmungen) 

Traun Kütüphane çalışanları çocuklara ve gençlere 
sadece onların yaşlarına uygun kaynaklar verebilir-
ler. Oyunları tekrar düzenli bir şekilde geriye getiri-
niz. Kütüphane üyeleri yönetmelikte belirtilen kural-
lara uymuyorlarsa, Traun Kütüphanesinin vermiş 
olduğu hizmetlerden yararlanmaları yasaklanır.  
 

Danışma ve Bilgi verme  
(Beratung und Auskunft) 

Çalışanlarımız sizlerin sormak istediğiniz soruları 
memnuniyetle cevaplandıracak ve sizlere yardımcı 
olacaklardır.  
 

Toplantılar (Veranstaltungen) 

Yapmakta olduğumuz toplantılar hakkında Internet 
sayfamızdan bilgi alabilirsiniz. Kütüphane saatleri 
için önceden randevu alınması gerekir. 
 

Internet  ve Fotokopi makinası 
(Internet und Kopien) 

Internet ve Fotokopi makinasının kullanımı için lüt-
fen büromuza başvurunuz  
 

Okuma kahvesi (Lesecafe) 

Okuma kahvesinde içecek otomatları bulunmak-
tadır. Sizden dışarıdan içecek ve yiyecek getirme-
menizi rica ediyoruz  
 

Đstekler ve Şikayetler  

(Wünsche und Beschwerden) 

Bütün isteklerinizi ve şikayetlerinizi kütüphane gö-
revlilerine veya kütüphane yöneticilerine iletmenizi 
rica ederiz  


