نظام المكتبة
تُعلم مكتبة معهد جوته القاهرة من خالل الوسائط المتاحة بها عن التطورات واالتجهات الحديثة في
ألمانيا .إلى جانب الكتب ومواد تعلم اللغة األلمانية هناك مجموعة من األفالم المتاحة داخل المكتبة
والقابلة كذلك لإلستعارة .إن معظم الوسائط باللغة األلمانية ،عالوة عن توافر بعض المواد باللغتين
العربية واالنجليزية.

حساب المستخدم  /عضوية المكتبة

ُيش َترَط إدخال بري ًدا إلكترونيًا صال ً
حا من أجل إنشاء حساب مستخدم.
ملحوظة هامة :يتم تخزين بيانات المستخدم في قاعدة بيانات معهد جوته في ألمانيا ،وتستخدم فقط ألغراض
إنشاء وإدارة وإنهاء عقد االستعارة مع المكتبة .وال يتم تمرير البيانات المحفوظة إلى أطراف ثالثة .يتسنى
للمستخدمين الدخول على بياناتهم المحفوظة في أي وقت.

ينبغي أن يمتلك المستخدم عضوية سارية ليتسنى له استعارة الكتب والوسائط السمعية البصرية.
وتصدر عضوية المكتبة من قبل معهد جوته بنا ًء على تقديم إثبات الشخصية.
تبلغ رسوم االشتراك السنوية للبالغين  ٢٠٠جني ًها مصريًا.

وتبلغ رسوم االشتراك السنوية المخ َّفضة لألطفال والشباب ممن تقل أعمارهم عن  ۱٨عا ًما والبالغين

ممن تزيد أعمارهم عن  ٦٠عا ًما  ۷٠جني ًها مصريًا.
ويتسنى للطالب المشتركين في الدورات اللغوية الحصول على عضوية مجانية لمدة  ٣أشهر.

إن اشتراك المكتبة غير قابل للتحويل وينبغي استالمه شخصيًا.

تبلغ تكلفة استخراج بدل فاقد لعضوية المكتبة  ٢٠جني ًها مصريًا.

في حالة التأخر عن رد الوسائط التي تمت استعارتها ،ستحصل غرامة تأخير بواقع ثالث جنيهات

مصرية على كل وسيط عن كل يوم تأخير.

الخدمات واالستعارة










االستعارة الذاتية وإدارة حساب المستخدم عبر بوابة MeinGoethe.de
تمتد فترة استعارة الكتب والمجالت وأقراص السي دي والدي في دي والنصوص سهلة المطالعة
على مدى  ۳أسابيع.
إمكانية تمديد االستعارة يقتصر على الكتب عدا الخاصة بتعلم اللغة األلمانية والنصوص سهلة المطالعة
خدمة البحث عن محتويات المكتبة عن طريق الفهرس اإللكتروني والذي تجدونه أي ً
ضا على موقعنا
 www.goethe.de/kairoاالستعارة وخدمة االطالع على المراجع
تقديم المعلومات والبحث في كافة الموضوعات ذات الصلة بألمانيا .االستفسارات الشخصية عن طريق
التليفون أو البريد اإللكترونيbibliothek-kairo@goethe.de :
خدمة اإلعارة أونالين! خدمة اإلعارة اإللكترونية www.goethe.de/ins/eg/kai/kul/ser/onl/deindex.htm
ً
قرشا .وألسباب تتعلق بحقوق الطبع والنشر ُيسمَح
يبلغ رسم تصوير أو طباعة صفحة واحدة ٢٠
بتصوير  ٢٠%فقط من أي كتاب.
ُيسمح باستعارة  ٨وسائط في وقت واحد ،بحد أقصى عدد  ٢سي دي أو عدد  ٢دي في
دي أو عدد  ٢دورية أو نصين من النصوص سهلة المطالعة أو مادتين من مواد تعلم اللغة األلمانية.
يتم حظر حساب المستخدم بعد إنذارين.

رجاء االنتباه  :إن استعارة اسطوانات السي دي والدي في دي تكون من أجل االستخدام الشخصي
فقط ،كما ُيمنَع نسخ أو تصوير الوسائط ألسباب تتعلق بحقوق الطبع والنشر.
اإلنترنت
خدمة واي فاي مجانية.

ال ُيسمَح بزيارة المواقع أو نسخ البيانات التي تشجِّع على العنف أو المحتويات اإلباحية

أو تلك التي تحمل أفكارًا عنصرية.

ال ُيسمَح بتغيير إعدادات السيرفر أو األجهزة الموجودة بالمكتبة.

إن مكتبة معهد جوته ال تضمن اإلتاحة المستمرة لخدمة اإلنترنت.

غير مص َّرح بتنزيل البيانات.


ا لرجاء إعادة المواد المستعارة في موعدها المحدد والحفاظ عليها.
اإلخالل بهذه القواعد يؤدي إلى الحرمان من استخدام المكتبة.

معهد جوته القاهرة
 ،۱۷شارع حسين واصف
الدقي – الجيزة
مواعيد العمل بالمكتبة
يوميًا
من الساعة  ۱٢ظهرًا  ۷ -مساًء
والتسجيل
من الساعة  ۱٢ظهرًا  ٥ -مساًء
االستشارات
من األحد إلى الخميس
من الساعة ۱ظهرًا  ٥ -مساًء
الجمعة والسبت
من الساعة  ٢ظهرًا  ٥ -مساًء
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