
 
 

 

 خانہ بکتاب بوخوم امديد خوش
 
 
 
 

 ؟ دھد می چيزراارائہ چہ بوخوم کتابخانه
 برای را پرورش و آموزش اطالعات، رسانہ، بہ آزاد دسترسی امکان بوخوم کتابخانہ

 با بوخوم شھر در يندگی نما 6و مرکزی کتباخانہ در .کند می فراھم وشھرداران ھمشھريان

 .ميدھند ياری را شما جستجو در باتجربہ ھمکاران
 

 .بود خواھد شما دراختيار تفريح و آموزش راھنمای، برای رسانہ 400.000 از بش
 
 
 

 :ھستند موجود امانت جھت ھا رسانه نوع اين
 

  جوانان و کودکان برای داستان. 
  CD فيلم CD, صوتی کتابھای با داستان و موسيقيو. 
  سامان روزنامہ و مجلہ. 
  کودکان برای بازای. 
 زبان کورسھای. 

 غيرداستانی ھای کتاب و راھنمای کتاب. 

 ممختلف زبان به ورمان کودکان برای داستان کتاب. 

eBooks, eAudio, ePaper 





 و اجرت بدون وسايل ھمہ از استفاده و آموختان مطاله، خانہ کتاب داخل در اجرت بدون
 .دارد امکان عضويت کارت

 .شيد با داشتہ عضويت کارت بايد ,خودببرد با را وسايل و کتاب ھرگاه



 مياورد؟ بدست را عضويت کارت چگونہ

 Meldebescheinigungکارت عضويت را با ارائه پاسپورت، کارت ھويت با  کودکان برای بزرگان و
 عکس کارت يا معتبر شناسايی کارت يک ويا Einwohnermeldeamt از

 .کرد دريافت توان می منزل آدرس گواھی با دارھمراه

 .است ضروری شھرمربوطہ مھاجربودن سند مھاجرين برای

(BÜMAيا سند Meldebescheinigung.و Aufenthaltsgestattung) 
 

 

 ميباشد؟ جند عضويت کارت قيمت

 باشد می رايگان عضويت کارت سال 18 سن زير کودکان برای. 

  6). تخفيف€18( ما برای €10). مھاجرين برای تخفعف€30( سال ساالن بزرگ برای€ 

 درخواست صورت در .کنيد سوال ما از غضويت کارت نوع ترين مناسب مورد در لطفا
 .سند ارايه با تخفيف

 

 باشد؟ می تھيه قابل رسانه چگونه

 در سپوردن دوباره طرز دران کہ ترمينل ثبت رسيد بعدنأ .شود ترمينل ثبت رسانه و کتاب
 .کنيد توجه رسانه يا کتاب دريافت ھنگام امانت مھلت تاريخ به .بشد درج کتبخانه

 
 

 فوق؟ وسايل آوردن دوباره زمان و مدت

 و موسيقی يادداشت کودکان، برای بازی سامان کودکان، برای دی سی صوتی، کتابھای کتابھا،
 .متوانيد برده خود با روز 28 برای زبان آموزش کتابھای

 کتابخانه با مراجعه يا تلفن انترنت، طريق از .روز 14 مدت روزنامہ و مجلہ فلم، و دی سی
 .نميشود تمديد دوم بار شده ريزرف رسانه و کتاب اما .ميتوانيد شده تمديد

 

 ميايد؟ پيش اتفاقی چه رسانھا تحويل در تاخير صورت ر

 تحويل در تاخير صورت در .کنيد توجه رسانه و کتاب دريافت ھنگام امانت مھلت تاريخ به
 .باشد می اجباری جريمه پرداخت رسانه

 

 ھررسانه برای 1 روز بعداز 1,50€

 ھررسانه برای 8 روز بعداز 3,00€

 ھررسانه برای 15 روز بعداز 6,00€

 ھررسانه برای 22 روز بعداز 10,00€

 ھررسانه برای 29 روز بعداز 15,00€

 ھررسانه برای 36 روز بعداز 20,00€
 



 

 .ميکنيم ياداوری ايميل طريق از را تحويل تاريخ بشما . نمايد استفاده ما مجانی سرويس از
 

 

 ميايد؟ پيش تفاقی چه رسانه و کتاب شدن مفقوط ويا تخريب صورت در

 .گردد پرداخت بايد ھزينه رسانه و کتاب شدن مفقوط يا و تخريب صورت در
 

 وحاال؟!است رفته ازدست عضويت کارت

 جديد کارت برای .شودباطل  عضويت کارت و شود مراجعه کتابخانه با بايد است، رفته دست از عضويت کارت اگر

 مھاجربودن سند مھاجرين برای .است الزم ھويت اسناد يا و پاسپورت
 €7.50 : جديد کارت قيمت .است ضروری شھرمربوطہ

 

 

 ديکر؟ و

 .توانيد می کارده استفاده زيل نکات انترنت از بوخوم شھر ھای کتابخانه تمام در

Digibib : ازسراسرجھان ادبيات داده پايگاه و کتابخانه رسانی اطالع پايگاه. 

.Munzinger : موسيقی و فيلم ادبيات، کشور، مردم، مورد در اطالعات. 
 

 

 eBooks ، صوتی ھای کتاب ريگان طور بہ متوانيد www.onleiheruhr.de انترنت ادرس ان در

 .کنيد استفاده معين وقت يک برای و دانلود روزنامہ و مجلہ ،

 طرز و کتابخانہ موجود وسايل ھمه ميتوانيد .https://stadtbuecherei.bochum.de ادرس ان در
 .کنيد مطالعه شوده بورده رسانه و کتاب برای تمديد و ريزرف

 .ميکند قرأت را کودکان کتابھای فردی زيل شده ثبت اوقات ر
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Zentralbücherei   ھرسہ شنبه

 Gerthe Bücherei شنبه پنج ھر  

Langendreer Bücherei شنبه دو ھر   

Wattenscheid Bücherei شنبه پنج ھر 
  Linden Bücherei شنبه دو ھر 

Bücherei Querenburg  ھرسہ شنبه



 .آمديد خوش ھميشه شما .مکنند فراھم شما برای را کتابخانه بازديد بطورمکرر ما ھمکاران
 

 

 http://www.bochum.de/stadtbuecherei/aktuelles :درکتابخانه رويدادھا زمان و تاريخ

 www.facebook.com/Stadtbuecherei.Bochum/ :ميتوانيد کرده نگاه فيسبوک يا و

 
 
 
 
 

http://www.onleiheruhr.de/
http://www.bochum.de/stadtbuecherei/aktuelles
http://www.bochum.de/stadtbuecherei/aktuelles
http://www.facebook.com/Stadtbuecherei.Bochum/
http://www.facebook.com/Stadtbuecherei.Bochum/


 ھمکاران بشتر اطالع کسب جھت .بوخوم شھر در ھا کتابخانہ ھمه بودن باز قات او و ادرس
 .ميباشند شما خدمت در ما

 

Zentralbücherei Bücherei Querenburg im Uni-Center 

Gustav-Heinemann-Platz 2-6, 44777 Bochum Querenburger Höhe 270, 44801 Bochum 
Tel.0234 / 9 102496 Tel.0234 / 9 109141/42 

Mo - Fr 10- 19 Uhr, Sa 10 -13 Uhr Mo, Di, Do, Fr 11 - 18Uhr 

 
Bücherei Gerthe Bücherei Wattenscheid im Gertrudis Center 

Heinrichstr.4,44805Bochum Alter Markt1,44866 Bochum 
Tel.0234 / 8 5866 Tel.0234 / 9 106528/29 
Mo, Di, Do, Fr 11 - 18Uhr Mo, Di, Do, Fr 11 - 18Uhr 

 
Bücherei Langendreer Familienbibliothek Wiemelhausen 

Unterstr. 71,44892 Bochum Markstr. 292,44801 Bochum 
Tel.0234 / 8 937939 Tel.0234 / 7 5401 
Mo, Di, Do, Fr 11 - 18Uhr Mo, Di, Do, Fr 11 - 18Uhr 

 
Bücherei Linden 
Hattinger Str.804-806,44879 Bochum 
Tel.0234 / 9 409684 
Mo, Di, Do, Fr 11 - 18Uhr 

 

 
Informationen und Regelungen für die Nutzung der Stadtbücherei Bochum 
Farsische Fassung – Stand 01/2017 


