
  کتابخانه مرکزی 
  مرکز پناه برای کودکان در وضعيت های اضطراری

  اطالعات تکميلی
 سيستم جديد رزرو  
 مجله  
 بازار لوازم دست دوم  

Hollestraße 3 (Gildehof(  
45127 Essen  

  آدرس پستی
  62 36 10صندوق پستی 

45036 Essen  
  info@stadtbibliothek.essen.deايميل: 

  ساعات کاری
  ساعت  روز

  15.00 – 19.00دوشنبه: تعطيل
  19.00 - 11.00ساعت   سه شنبه

  19.00 - 11.00ساعت   چهار شنبه
  19.00 - 11.00ساعت   پنج شنبه

  19.00 - 11.00ساعت   جمعه
  15.00 - 11.00ساعت   شنبه

  بابت رفتن به تعطيالت بسته نيست! –روزهای عيد ميالد مسيح و جشن سال نو تعطيل است 
  تعطيل است! 2016دسامبر  30ا ت 27مارس (عيد پاک) و  26در روز 

  )0201شماره تلفن های مهم (پيش شماره 
  21 / 20 / 419 42 88  اطالعات مرکزی
  422 42 88  کتابخانه موسيقی
  423 42 88  کتابخانه کودکان

  426 / 425 42 88  تحويل اسناد چندرسانه ای، تمديد
  202 / 201 42 88  اطالعات، جريمه

نزديکی ايستگاه مرکزی قطار قرار گرفته است (خروجی مرکزشهر) بين موزه فنی و برج کتابخانه مرکزی درست در 
  که با وجود ورودی رنگ آميزی شده و گنبد شيشه ای بر روی بخش گالری امکان اشتباه آن وجود ندارد. –گيلدهوف 

  کتابخانه مرکزی به همراه بخش های
 کتابخانه کودکان  
 کتابخانه موسيقی  

  سانی و ارتباطی قوی را تشکيل می دهد.يک مرکز اطالع ر
  خدمات رسانه ای

 CDs، يادداشت و CD-ROMکتاب، مجله تخصصی، کتاب صوتی، فيلم سينمايی و دی وی دی،  320.000در حدود 
مترمربع و حدود  6.000و بازی های جمعی، کامپيوتری و کنسول بازی به صورت آزاد در دو طبقه با حدود 

  مجله در دسترس هستند. 225.000
 "بخش موضوعی "ديپلم، کار، تحصيل  
  مجموعه بروشورها با راهنمايی در خصوص موضوعات روز سياسی و حقوقی و نيز راهنمای مصرف

  کنندگان و سالمت به صورت رايگان در اختيار شما است
  جله پر طرفدارم 100روزنامه ها و مجالت شامل روزنامه های با چاپ روزانه و هفتگی و در حدود  
 رسانه های خاص ويژه مدارس و کودکستان  

  ساير خدمات
 9 .کامپيوتر متصل به اينترنت برای جستجو در اينترنت، کاتالوگ ها و بانک داده ها  
 3  اتاق  1اتاق کار گروهی وPC  برای کار در يک فضای بدون مزاحمت  
 1  اتاق مادر و کودک برای ميهمانان کوچک ما  
 اهنما جهت بازديد اشخاص و گروه ها و کالس های مدارس در نظر گرفتن ر  
  برگزاری برنامه های متنوع برای بچه ها، نوجوانان و بزرگساالن  
  عرضه کتاب های قديمی با قيمت پايين –بازار لوازم دست دوم  



  مکانی بدون استرس –کافه ادبی  
  پارکينگ

  دارد. ساير اطالعات را می توانيد در اينجا بيابيد.امکان پارک در پارکينگ زير زمينی مرکز گيلدهوف وجود 
  


