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فرايبورغمكتبة مدينة   

 

ي مكتبة مدينة 
 بكم ف 

ً
 وسهال

ً
 . فرايبورغفرايبورغ شتات بيبليوتيك أهال

 . فرايبورغوسأقدم لكم عروض وفعاليات مكتبة مدينة آن كاترين توركة اسمي 

 

 ماهي مكتبة مدينة فرايبورغ؟

 هي مكتبة عامة, ُيسمح للجميع بزيارتها. 

ي فرايبورغ مكتبة مدينة 
بالتز مؤلفة من مبن  رئيسي ف  ي المونستر

, مكتبة وزفالدموأربعة أبنية فرعية: مكتبة المدينة ف 

ي هاسالخالمدينة 
 والمكتبة المتنقلة. , ريزيلفيلد, مكتبة الوسائط ف 

ي 
ي  هاسالخو موزفالد المكتبتي   ف 

ي كل من مدرسنر
ي . أما مكتبشتاودينغر شولةو فيتسينغر شولة تقعان ف 

ة الوسائط فتقع ف 

 المدينة. . والمكتبة المتنقلة هي عبارة عن حافلة تتنقل إىل أطراف غالس هاوس ريزيلفيلد 

 

ي مكت
 
 بة مدينة فرايبورغ؟ماذا يوجد ف

, نوتات موسي ي
ي المكتبة يوجد كتب, جرائد, مجالت, خرائط, كتب مقروءة, أقراص مضغوطة ومدمجة, أغان 

 قر ف 

ي المبن  الرئيسي فهناك قسم خاص للغات األجنبية  كما   . لعا باإلضافة األ
يمكنكم استعارة كل هذا )عدا الصحف(. أما ف 

. اذا كنت تحب تعلم أو تحسي   اللغة األلمانية لديك, هناك الكثت  من الفرص بانتظارك.   للمهتمي   سواء أطفال أم بالغي  

ي للمكتبة  مجموعة واسعة من الوسائط الرقمية وخدمات البث: فعت   كما تتوفر 
ون  يمكن  Onleiheأونالية الموقع االلكتر

ونية والفيديوهات و  ونية, مجالت الكتر ونية, تسجيالت, أوراق الكتر . التعليما يتعلق بتحميل كتب الكتر ي
ون  م االكتر

 
 
ي دورات لغات أيضا

ون  ي ويندرج تحت التعليم االلكتر
. حنر ل ستةلمدة هي متاحة , والنر

 
ونيا طفال ل أشهر لإلستعارة الكتر

ونية والصوتيات عىل الموقع.   لدينا العديد من الكتب االلكتر

اكزوس ميوزك ن" للموسيقر و "فريجال ميوزك" للفالم و "فيلم فريندهي "فرايبورغ خدمات البث التابعة لمكتبة مدينة 
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اري  " للموسيقر الشعبية والكالسيكية. اليت 

" للطالبات والطال  ولجميع جينيوس اي بيبومنصة البحث "" مونتسينجركما تتوفر بوابة المعرفة الرقمية "

 .  المهتمي  

 

ي قسم االستفسارات جهاز كومبيوتر مع اتصال 
نت مجانية واي فاي. كما يتوفر ف  ي جميع أبنية المكتبة شبكة انتر

يتوفر ف 

,عدا عن ذلك 
 
نت لمدة ساعتي   يوميا نت. حيث يمكن لحامىلي بطاقة المكتبة استخدام االنتر ة خمسون تصبح التكلفانتر

 
 
ة دقيقة. فعىل األجهزة هنا يوجد برنامج سنتا  كتابة طلب التقديم  Wordالوورد لكل خمسة عشر

ً
حيث يمكن مثال

بونج   للورقة. سنتات أو أي ملف آخر كما يمكنكم الطباعة هنا بتكلفة عشر البيفت 

 

 

ي االستفادة من عروض مكتبة المدينة؟
 كيف يمكنن 

ل تحتاج إىل بطاقة مستخدم. البطاقة للطفال والشبا  ما دون  ي المت  
الستعارة الوسائط من المكتبة واستخدامها ف 

اك سنوي بتكلفة  ة)بعد الخصم  أويرو  خمسة عشر الثامنة عشر مجانية, أما للمراهقي   فاشتر  (. أويرو عشر

 االستعارة مرة واحدة بتكلفة 
 
 . أويرو  اثنانمن الممكن أيضا

 

ا زيارة مكتبة المدينة بدون بطاقة. حيث ُيسمح للجميع بالبقاء طوال اليوم والقراءة أو حل الواجبات المدرسية يم
 
كن أيض

 عىل سبيل المثال. 

 

 ماهي الفعاليات المتوفرة لألطفال؟

ي 
 
ي كل من المبن  الرئيسي واألبنية الفرعية ف

 
ي مكتبة األطفال والشبا  ف

 
يوجد أنشطة  لد ريزيلفيو  موزفالد , هاسالخف

(. حنر لل  كاميشيبايبشكل دوري مثل القراءة, األعمال اليدوية, سينما كتب األطفال المصورة أو   ي
طفال )مشح رسد يابان 

 لدينا عروض ألعا  مختلفة. 
 
 األكت  سنا
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ي  
ون    www.freiburg.de/stadtbibliothekيمكنكم الحصول عىل جميع المعلومات والمواعيد من موقعنا االلكتر

 

 للوقاية من كوفيد 
 
.  19نظرا

ُ
ي الصاالت مؤقتا

لغيت بعض العروض والفعاليات كالبقاء ف 
ُ
 أ

 

 تواصلكم معنا يشنا. 

 

 :للتواصل

Münsterplatz 17 
79098 Freiburg 

Tel.: 0761 - 201 2207 
stadtbibliothek@stadt.freiburg.de 
www.freiburg.de/stadtbibliothek 
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