
 
 
Aachen Şehir Kütüphanesi  
 
 …. Aachen Ana Şehir Kütüphanesi yani sira, 2 Ilçe Kütüphanesi, bir Gezici Kütüphanesi  
ve Online Kütüphane mevcut tur. Bundan hariç 4 Şubelerimiz Bildchen, Walheim, Kornelimünster ve 
Oberforstbach‘da bulunyor.  
 
 
Açilis saatleri Aachen Şehir Kütüphanesi, Couvenstraße:  
Sali,Carsamba, Cuma   saat 10 – 18 arasi 

Persembe   saat 12 – 19 arasi 
Cumartesi               saat 10 – 14 arasi 
 
Şehir Kütüphanesini ziyareti ücretsizdir ve kütüphane karti olmadan mümkündür ve tüm halk tarafindan kullanbilir  
 
Her yaşda müşterilerimize sunduğumuz hizmetler: 

- Kitaplar ve Işitsel Kitaplar, almanca ve yabanci dillerde 
- Dil kurslari  ve görsel-işitsel öğreticiler 
- Gazete ve dergiler - aynı zamanda yabancı dillerde: yaklaşik 200’tane gazete ve dergi mevcuttur.  
- Müzik-CD‘leri  
- DVD‘ler 
- Müzik Notaları 
- Oyunlar 
- Konsol-Oyunlara (Wii, Nintendo DS) 
- E-Kütüphane:  E-Kitaplar, E-Işitsel-Kitaplar, E-Müzikler, E-Dergileri ve E-Gazeteler ücretsiz indirmek 

mümkün  
- Kütüphaneler arasi ödünç: bizde bulunmayan edebiyati başka kütüphaneden temin edmemiz mümkün 

Kendinizi bilgilendirin:  
- Internet / Wi-Fi: kütüphane kartı olan müşterileri, hergün bedava bir saat kamu PC'lerini kullanabilir. 

Alternatif olarak, açılış zamanlarda ücretsiz sörf için ücretsiz WiFi kodunu alabilirsiniz. 
- Jetonlu fotokopi makinesi ve Kitap tarayici  
- Aachendaki yaşam hakkında bilgiler ve Broşürler  

 
Tecrübeler:  

- Özellikle yaşam boyu öğrenme konusunda çocuklar ve yetişkinler için farklı etkinlikler var,  „E-Book 
Danisma“ oder „Cocuklar icin Okumasaati “.   

- Kütüphane Kataloğumuz : https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebOpac.cls 
 

Herhangi bir sorunuz varmi? Danisma bölümümde kütüphane personeli size yardımcı olmaktan mutluluk 
duyacaktır. Gruplar için rehberli turlar rezerve edilebilir, telefon no. 0241 4791-0.  
 
Aachen Şehir Kütüphanesi kullanim:  
Merkez Kütüphane bariyersizdir. Engelli kullanıcılarimiz bir asansör kullanabilir. 
Medya ödünç almak icin, bir kütüphane kartına ihtiyacınız olucaktir, kayıt bölmünde sizi bilgileniriceklerdir. Üye 
ölmak icin, bir kimlik kartı veya pasaport ve ikametgah bilgisi gereklidir. Ziyaretler ücretsizdir. 
  



 

 
 

Ücret cizelgesi  (Ekim/2015) 
 
 
Kayit ücreti: Ilk defa kullanici karti sahip olduğunuzda geçerliligi iki senedir. Kullanici kimiğlinizi uzatmak ücrete 
tabidir 2,50€ (Çocuklar ve 18 yaşini doldurmamiş gencler için ücretsidir). 

Ödünç alma ücreti çocuklar ve 18 yasini doldurmamiş gencler icin: 
- her DVD, her CD veya her En-Cok-Satanlar yetişkin kütüphanesinden her biri 1,50 €  
- her Konsol-Oyunu 2,00 € 
- Çocuk ve Gencler Kütüphanesinden ödünç alinin diğer medyalar ücretsizdir 

Ödünç alma ücreti 18 yaşindan 24 yaşina kadar : 
- her CD, her DVD, her Oyun her biri 1,50 €, her  En-Cok-Satanlar 2,00 €, her Konsol-Oyunu 2,00 € 
- diğer medyalarin maliyeti sadece 1,00 €, ödünç alinan kitaplarin, dergilerin, vidoelarin ve  müzik notalrin 
miktarini kenidinz belirleyin 

Ödünç alma ücreti 24 yaşindan itibaren: 
- her CD, her DVD, her Oyun her biri 1,50 €, her  En-Cok-Satanlar 2,00 €, her Konsol-Oyunu 2,00 € 
- diğer medyalarin maliyeti sadece 1,00 €, ödünç alinan kitaplarin, dergilerin, vidoelarin ve müzik notalrin 
miktarini kenidinz belirleyin 

Ödünç alma ücreti  BaföG-Kredisi, işsizlik parasi I veya II, sosyal yardim alanlara veya fahri görevde 
çalisanlar icin 
- her CD, her DVD, her Oyun her biri 1,50 €, her En-Cok-Satanlar 2,00 €, her Konsol-Oyunu 2,00 € 
- diğer ödünç alinan medyalar ücretsizir 

Ödünç alma süresini aşilmasinda medyalar ücrete tabi ihtar edilir ! 

 
Ödünç alma süresi:  
Kitaplar, Isitsel Kitaplar, Müzik notalari, Oyunlar:  28 Gün 
Dergiler, Müzik-CDleri, Konsol-Oyunlari:   14 Gün 
DVDler:         7 Gün 
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