
 
 

 

 

Bochum Şehir Kütüphanesi‘ne 
hoş geldiniz 

 

 
Bochum Şehir Kütüphanesi size ne sunuyor? 

Bochum Şehir Kütüphanesi bütün vatandaşlara ücretsiz olarak medya, bilgi ve eğitim ile ilgili konulara 
ulaşma imkanı sağlıyor. Merkez kütüphanede ve şehrin diğer semtlerinde bulunan altı şubedeki uzman 
görevliler size bilgi ve medya aramalarında yardımcı olmaktadır. 
Yaklaşık 400.000 medya günlük yaşantınızda ve boş vakitlerinizi değerlendirmede, eğitim ve eğlence 
konularında sizin hizmetinize sunulmuştur. 
Şehir Kütüphanesi’ndeki yayınlar 

 Romanlar, çocuk ve gençlik kitapları  Oyunlar 

 Edebiyat kitapları ve danışma kitapları  Dilkursları 

 Sesli kitaplar, filmler ve müzik CD’leri  Yabancı dilde romanlar ve çocuk kitapları 

 Dergiler ve gazeteler  eKitap, eAudio, ePaper 
… ve daha bir çok yayınlar. 
Bu medya yayınlarını ödünç alabilirsiniz. Ayrıca kütüphanede kitap okumak, çalışmak, öğrenmek veya 
araştırma yapmak mümkündür. 
Kütüphanenin bütün odalarındaki medya ücretsizdir ve kütüphane kartı olmadan kullanılabilir. Eğer bir yayını 
ödünç almak isterseniz, başvuru yapıp bir kütüphane kartı almanız gerekir. 

Kütüphane kartı nasıl alırım? 
Eğer kendiniz ya da çocuğunuz için başvuracaksanız kimlik kartınıza veya pasaportunuzla beraber ev 
adresiniz ile ilgili kayıt bürosundan aldığınız ikametgah belgesine ihtiyacınız var. 
Sığınmacıların, BÜMA, sığınmacı olduklarını gösteren bir kayıt belgesine veya adres bilgilerini içeren oturum 
belgesine ihtiyacı vardır. 

Kütüphane kartının ücreti ne kadar? 

 18 yaşından küçük çocuklar ücretsizdir 

 Yetişkinler için yıllık ücret 30 € (indirimli 10 €), yarım yıl için 18 € (indirimli 6 €). 

Lütfen size en uygun olan kütüphane kartı modelini seçiniz. İndirimli ücret için ek belgeye ihtiyaç vardır. 

Ödünç medya nasıl alabilirim? 
Ödünç alma terminalinden, istediğiniz medya için, kendiniz kitap ödünç alma kayıdını yapınız. Kitabı ne 
kadar süre ödünç aldığınızı gösteren makbuzu almak için, lütfen Fristzettel makbuzunu yazdırın. 

Medyayı ne kadar süre ödünç alabilirim? 
Kitaplar, sesli kitaplar, çocuk CD`leri, filmler, notalar, oyunlar ve dil kursları 28 gün için ödünç 
alınır.  
Müzik CD`leri, dergiler ve eMedya 14 gün için ödünç alınır. 
Ödünç alma süresi iki kere uzatılabilir, bu işlem kütüphaneye bizzat gelerek, telefonla veya internet ile 
yapılabilir. Dikkat edilecek konu: başka bir kullanıcıya rezervasyon yapılan medya için, uzatma yapılamaz. 



Ödünç alınanlar geç geri getirilince ne olur? 
Ödünç alınan medyayı geç geri getirirseniz veya süre uzatmasını çok geç yaparsanız gecikme ücreti 
ödemeniz gerekir. Her bir medya için 

 

 1. günden itibaren: 1,50 €  22. günden itibaren: 10,00 € 

 8. günden itibaren: 3,00 €  29. günden itibaren: 15,00 € 

 15. günden itibaren: 6,00 €  36. günden itibaren: 20,00 € 

Ödünç aldığınız medya ile ilgili en yakın tarihteki medya ödünç verme süresini, e-mail ile size hatırlatan 
ücretsiz servisimizi kullanın. 

Ödünç aldığım medya kaybolursa veya zarar görürse ne olur? 
Kaybedilen veya zarar gören medya için zarardan siz sorumlusunuz. 
Kütüphane kartım kayboldu! Ne olacak? 
Hemen kütüphaneye bildirin ve kartınızı bloke ettirin. Eğer kartınızı tekrar bulursanız ve kütüphaneye 
getirirseniz bloke işlemi kaldırılır. Bu durumda şahsi kimlik kartınızı da beraber kütüphaneye getirmeniz 
gerekir. 
Yedek kütüphane kartı ücreti 7,50 €. Bunun için şahsi kimlik kartınıza ihtiyacımız vardır. 

Ve diğerleri? 
Bütün kütüphanelerde kütüphane kartınız ile interneti ücretsiz kullanabilirsiniz. 
Size sunuluan dijital bilgilerimiz: 

 Digibib: Bütün dünyadan kütüphane katalogları ve edebiyat veritabanı 

 Munzinger Online: Kişiler, ülkeler, edebiyat, film ve müzik konusunda güvenli bilgiler 

 
www.onleiheruhr.de adresinden ücretsiz ekitap, sesli kitap ve gazeteler indirip belli bir süre içinde 
kullanabilirsiniz. 
http://stadtbuecherei.bochum.de adresindeki kütüphane kataloğunda medya aramak, ödünç alınan kitaplara 
rezervasyon yapmak, ödünç alınan kitapların listesine bakmak ve ödünç alma süresini iki kere uzatmak 
mümkündür. 

Kütüphanelerde düzenli olarak çocuklar için yüksek sesle kitap okuma saatleri bulunur: 

 Zentalbücherei, her salı günü, saat 16.30, 

 Bücherei Gerthe, her perşembe günü, saat 15.30 

 Bücherei Langendreer, her pazartesi günü, saat 16.30 

 Bücherei Linden, her pazartesi, saat 16.30 

 Bücherei Querenburg, her salı günü, saat 16.30 

 Bücherei Wattenscheid, her perşembe günü, saat 16.30 

 
Düzenli olarak görevli eşliğinde kütüphanede turlar yapılmaktadır. Sizleri katılmaya davet ediyoruz! 

Aktüel konferanslar ve randevular için internet adresi http://bochum.de/stadtbuecherei/aktuelles 

Facebook adresimiz http://www.facebook.com/Stadtbuecherei.Bochum/ 

Daha başka sorularınıza şehir kütüphanesindeki görevliler cevap verirler. 

Adresler ve çalışma saatleri 
Zentralbücherei Bücherei Querenburg im Uni-Center 

Gustav-Heinemann-Platz 2-6, 44777 Bochum Querenburger Höhe 270, 44801 Bochum 
Tel. 02 34 / 9 10 24 96 Tel. 02 34 / 9 10 91 41 / 42 

Pt – Cu Saat 10 – 19, Ct Saat 10 – 13 Pa, Sa, Pe, Cu Saat 11 – 18 

Bücherei Gerthe Bücherei Wattenscheid im Gertrudis-Center 

Heinrichstr. 4, 44805 Bochum Alter Markt 1, 44866 Bochum 
Tel. 02 34 / 8 58 66 Tel. 02 34 / 9 10 65 28 / 29 
Pt, Sa, Pe, Cu Saat 11 – 18 Pa, Sa, Pe, Cu Saat 11 – 18 

Bücherei Langendreer Familienbibliothek Wiemelhausen 

Unterstr. 71, 44892 Bochum Markstr. 292, 44801 Bochum 
Tel. 02 34 / 8 93 79 39 Tel. 02 34 / 7 54 01 

Pa, Sa, Pe, Cu Saat 11 – 18 Pa, Sa, Pe, Cu Saat 11 – 18 

Bücherei Linden 

Hattingerstr. 804-806, 44879 Bochum 
Tel. 02 34 / 9 40 96 84 

Pa, Sa, Pe, Cu Saat 11 – 18 
 

Bilgilendirme ve Bochum Şehir Kütüphanesi kullanım kuralları. Türkische Fassung 07/2022 

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

