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Hauptstelle
Spendhausstraße 2
72764 Reutlingen
Di - Fr 10 - 19 Uhr, Sa 10 - 14 Uhr
Telefon 07121 303-2846
stadtbibliothek@reutlingen.de

Zweigstelle Betzingen
Im Wasen 5, Di + Fr 10 - 12 Uhr, Di - Fr 14 - 18 Uhr

Zweigstelle Bronnweiler 
Im Wiesaztal 17, Di 15 - 18 Uhr

Zweigstelle Gönningen 
Kirchstraße 2, Di + Do 15 - 18 Uhr

Zweigstelle Mittelstadt
Neckartenzlinger Straße 24, Mi + Fr 15 - 18 Uhr

Zweigstelle Oferdingen
Mittelstädter Straße 12 
Di 15 - 17 Uhr, Do 15 - 18 Uhr

Zweigstelle Ohmenhausen
Waldschule, Hornstraße 40, Di 15 - 18 Uhr

Zweigstelle Orschel-Hagen
Dresdner Platz 4, Di - Fr 15 - 18 Uhr

Zweigstelle Römerschanze
Römerschanzschule, Sonnenstraße 70
Mi 15 - 18 Uhr, Do 10 - 13 Uhr

Zweigstelle Rommelsbach
Württemberger Straße 5
Di + Do 10 - 12 Uhr, Di - Fr 14 - 18 Uhr

Zweigstelle Sondelfi ngen
Reichenecker Straße 73, Di - Do 14 - 18 Uhr

www.stadtbibliothek-reutlingen.de
www.facebook.com/Stadtbibliothek.Reutlingen

مكتبة متعددة الثقافات

تنظيم احتفاالت

قراءات لألطفال والّشبيبة والكبار

قراءات ثنائيّة اللغة

معارض

جوالت إرشاديّة يف املكتبة للمهاجرين

وقت للقصص: ساعة لقراءات باإلنجليزيّة لألطفال

ذوي „الحفاضات”: مجموعة أطفال الحضانة من 

الوالدة حتّى سّن الثّالث سنوات

„مرحباً بكم يف مدينة Reutlingen” –يوجد عرض 

لوسائل اإلعالم يف فروع

Betzingen, Orschel-Hagen, Rommels-

bach und Sondelfingen

وسائل إعالم لتعلّم اللّغة األملانيّة

معلومات عن رويتلينغن وعن أملانيا

كتب وألعاب لألطفال



Der QR-Code führt zu  
unserer Website...

مرحبا بكم يف مكتبة مدينة رويتلينغن

ما نقّدمه من وسائل اإلعالم:

وسائل إعالم ودروس لغويّة لتعلُّم اللّغة األملانيّة

كتب باللّغة العربيّة، واإلنجليزيّة، والفرنسيّة، 

واليونانيّة، واإليطاليّة، والبولنديّة، والربتغاليّة، 

والّروسيّة، واإلسبانيّة، والّرتكيّة.

قراءات يف الّصحافة: جرائد ومجالت دوليّة بأك² من 

60 لغة من أك² من 100 بلد.

كتب أجنبيّة لألطفال وبلغات متعّددة

أقراص ُمدمجة DVD ، مرفقة برتجمة  خطّيّة 

وبرتج¹ت صوتيّة مختلفة.

كتب مسموعة بلغات أجنبيّة

 ºّدورات لغويّة يف برنامج للتّعليم االلكرتو

من مؤّسسة االستعارة اإلليكرتوºّ النيكر-

eAusleiheNeckar-Alb:ألب

(BibMemo) ألعاب لغويّة ومكتبة الّداكرة

املكتبة مكان للّتواجد واللّقاء

دون بطاقة املكتبة (أي دون اشرتاك)

مكان للّقاء، للمطالعة، للتّعلّم، للعمل - هنا ½كن 

استخدام جميع وسائل اإلعالم.

معارض ومناسبات لألطفال والّشبيبة والكبار

تصّفح اإلنرتنت ملّدة 15 دقيقة كّل يوم مّجاناً

إمكانيّة إيجاد رشيك أو رشيكة لتبادل تعلّم اللّغات

دورات مّجانيّة لتعلّم اللّغة بالحاسوب، دون تحديد 

املهلة لذلك.

اللّغة األملانيّة يف الحياة اليوميّة: نقطة لقاء لتعلّم 

األملانيّة؛ كّل يوم ثالثاء من الّساعة الثّانية إىل الثّالثة 

والّنصف بعد الظّهر، وذلك يف „ستوديو هانس 

غريشكات” (Hans Grischkat-Studio)، يف 

.ºالطّابق الثّا

جوالت يف املكتبة مع مرشدين باللّغة األملانيّة، 

واإلنجليزيّة والفرنسيّة؛ وعند الطّلب مع مرتجم 

بلغات أخرى. ألخذ مواعيد ملجموعات يرجى 

االتّصال بـالرّقم: 2871-303 07121

مع بطاقة للمكتبة

  WLAN شبكة االتّصال الّالسلكيّة

أماكن للعمل عىل الحاسوب، مجّهزة باتّصال 

باإلنرتنت وبرنامج OÐce وبرنامج لتحرير الّصور، 

وآخر للمسح الّضوÑّ، وخيارات للطّباعة.

إّن „ستوديو هانس غريشكات” (

(Hans Grischkat-Studio) مجّهز Óجموعة من 

الحواسيب للمجموعات واألفراد.

ماذا تحتاجون للّتسجيل؟

بطاقة اشرتاك للمكتبة صالحة ملّدة أربعة أسابيع 

عىل األقل.

البالغون الّذين تزيد أع¹رهم عن 18 عاما يدفعون 

18 € رس¹ً سنويÕا، أو 3 € رس¹ً شهريÕا.

أّما األطفال والّشبيبة (حتّى 18 عاًما) فإنّهم 

يحصلون عىل بطاقة مّجانيّة.

ويحصل الّالجئون عىل بطاقة شهريّة مرَّة واحدة 

مجانيّة، وذلك بدعم من „أصدقاء مكتبة مدينة 

”e.V رويتلينغن

½كنكم دفع الرّسوم الّسنويّة من قسيمة كتيّب 

رويتلينغن.

طريقة االستعارة

½كن استعارة جميع أجهزة وسائل اإلعالم تقريباً 

ملّدة أربعة أسابيع.

و½كن Úديد فرتة االستعارة لوسائل اإلعالم ثالث 

مرات، إّال إذا طُلِبت من ِقبَل قُرّاء آخرين.

إذا تّم تجاوز فرتة االستعارة، يجب دفع 2 € عن كّل 

جهاز وكّل أسبوع إضاّيف.

يجب تعويض كُّل وسيلة إعالم تتّرضر أو تُفَقد أثناء 

فرتة االستعارة.

½كن طلب وسائل اإلعالم املستعارة مسبًقا مقابل 

يورو واحد 1 €.


