
االستخدامقواعد

بناء على و،08/05/2013في اجتماعھم بتاریخ "بوتسدام"الوالیةعاصمة أقر أعضاء المجلس البلدي ل
في نصھ (BbgKVerf)من قانون اإلدارة المحلیة لوالیة براندنبورغ 9، الرقم 1، البند 2، الفقرة 28المادة 

23/09/2008عدل بتاریخ، المُ (GVBl, 1/07,{Nr. 19} S. 286)18/12/2007المنشور بتاریخ 
(GVBl. 1/08 {Nr. 12} S.202, S. 207) 09/01/2012، وبتاریخ(GVBl. 1/12 Nr. 01) ًوأخیرا

، نظام االستخدام التالي للمكتبة العامة للمدینة والوالیة (GVBl. 1/12, {Nr. 16})13/03/2012بتاریخ 
في بوتسدام.

االستخدام1المادة 

ھي إّن المكتبة العامة للمدینة والوالیة في عاصمة الوالیة بوتسدام (والمسماة فیما یلي المكتبة) .1
عامة في مدینة بوتسدام عاصمة الوالیة، وتتألف من مكتبة رئیسیة تتبع لھا مكتبات مؤسسة
فرعیة.

أوقات الدوام على لوحة اإلعالنات.تعلن .2
.ستخدام على أساس القانون المدنيیستطیع كل شخص االستفادة من المكتبة. ویتم اال.3
من خدماتھا.للمكتبة الحق بإصدار تعلیمات خاصة حول االستفادة من موادھا و.4
یجري تحصیل أجور الخدمات الخاصة وغرامات التأخیر وتعویض األضرار بناء على نظام .5

سوم التابع لنظام االستخدام ھذا.الر
راً بنظام االستخدام ونظام الرسوم التابع لھ بمجرد دخولھ المكتبة قِ من المكتبة مُ عتبر المستفیدی.6

یعتبر وخاصة بشكل ھاتفي أو بالبرید اإللكترونيلالستفادة منھا. كذلك عند طلب بعض األبحاث
الطلب معترفاً أیضاً بنظام االستخدام ونظام الرسوم التابع لھ. صاحب

خدمات المكتبة:.7
تقدم المكتبة مخزوناً من الوسائل والمواد الحدیثة وموضوعات الساعة المطبوعة والموجودة -أ

على شكل إلكتروني لعامة المواطنین بشكل ھادف.
كما تقدم النصائح لزبائنھا بشكل احترافي وعلى مستوى عاٍل من الجودة وتقدم معارض وتقیم -ب

اجتماعات. 
سھل الوصول إلى المواد المناسبة بالتعاون مع المدارس ودور وی،تُقدم عروض للقراءة-ت

الحضانة.
أساسي وباعتبارھا مكتبة للوالیة، تقوم بحفظ وعرض مجموعات تاریخیة تھتم بالوالیة بشكل-ث

وھي مكتبة ملزمة باإلیداع. 

التسجیل2المادة 

نفسھ شخصیاً مع تقدیم بطاقتھ الشخصیة أو جواز سفره مع بطاقة إقامة حدیثة. یسجل المستفید.1
ویمكن لألطفال منذ بلوغھم سن المدرسة وكذلك للیافعین والكبار أن یتقدموا للتسجیل. ویحتاج 

صاحب حق سن السادسة عشرة إلى موافقة كتابیة من سن الدخول المدرسي إلىمنالقاصرون 
وبالتالي من ولیھم الشرعي تتضمن أیضاً الموافقة على استخدام اإلنترنت والشبكة الحضانة،

. وعلى ھذا الوصي أن یقر بنظام الرسوم والتعویضات ویتعھد بدفع WLANالمحلیة الالسلكیة
ما قد یترتب علیھ في حالة األضرار.



المستفیدون من المكتبة على شكل مجموعات أو جماعات (كالمدارس والشركات یحتاج .2
وإلى خاتم ،والمؤسسات على سبیل المثال) إلى توقیع ممثل مسؤول عن المجموعة أو الشركة

رسمي أثناء التسجیل، ومع التوقیع یقر ممثل المجموعة أن االستخدام سیكون حصراً لحاجات 
جماعات / الشركات ثالثة مسؤولین یمثلونھا كحد أقصى، یقومون رسمیة، كما یمكن أن تسمي ال

باالستفادة من خدمات المكتبة لصالح المجموعة أو الشركة. ویجب إبالغ المكتبة خطیاً وبشكل 
فوري عند سحب الحق بالتمثیل من أحد الممثلین. 

االستخدام ونظام أو الوصي القانوني / الممثل الرسمي للمجموعة بنظامبتوقیعھ یقر المستفید.3
ویوافق على تخزین معطیاتھ الشخصیة إلكترونیاَ من جل تنفیذ ،الرسوم والغرامات التابع لھ

سریة في ذلك بالطبع أنظمة حمایة ىارة ومن أجل أمور إحصائیة. وتراعمجریات عملیة اإلع
الرسائل اإلخباریة جل إرسالأدم عناوین البرید اإللكتروني من المعلومات القانونیة النافذة. وتستخ

الموافقة على تلقي ،واإلشعارات األخرى. ویعني إعطاء المستفید لعنوان بریده اإللكتروني
الرسائل اإلخباریة. كما أن ھناك إجراءات فنیة إللغاء الحصول على الرسائل اإلخباریة، كما ال 

تعطى البیانات الشخصیة إلى أي جھة أخرى. 
رسوم والتعویضات المخفضة، أن یقدموا الوثائق الضروریة المناسبة على أولئك المستفیدین من ال.4

عند التسجیل.
ھنالك إمكانیة لإلعارة اإللكترونیة ویتم ذلك عن طریق موقع المكتبة اإللكتروني وبطلب غیر .5

رسمي. ویبلغ المستفید بأرقام الدخول كتابیاً. 

بطاقة المكتبة3المادة 

عند التسجیل وبعد دفع الرسم المحدد بنظام الرسوم بطاقة المكتبة.یستلم المستفید.1
البطاقة لھا فترة صالحیة محددة ویمكن تمدیدھا. .2
وتبقى ملكاً لعاصمة الوالیة بوتسدام.لشخص آخر، لیست بطاقة المكتبة قابلة للنقل .3
ن فقدان البطاقة إذا وع،بلغ المكتبة عن أي تغییر في بیاناتھ الشخصیةأن یُ یتوجب على المستفید.4

حصل ذلك. 
یمكن إصدار بطاقة بدیلة بعد دفع الرسم المحدد..5
التسجیل غیر الرسمي لإلعارة اإللكترونیة ال حاجة إلصدار بطاقة المكتبة. في حال.6

اإلعارة4المادة 

عالم عند تقدیم بطاقة المكتبة یمكن استعارة المادة المرغوبة ضمن فترة اإلعارة المحددة. ویتم اإل.1
عن فترات اإلعارة للمواد المختلفة بنشرھا على لوحة اإلعالنات في صاالت المكتبة.

یمكن تمدید فترة اإلعارة مع وجود بطاقة مكتبة ساریة المفعول إذا لم یكن ھناك طلب الستعارة .2
اء مادة أخرى. وتبدأ فترة التمدید مع الیوم الذي یجري فیھ التمدید. وسیتم نشر إعالنات في أرج

المكتبة حول إمكانیات تمدید اإلعارة.
یمكن أن یتم التمدید في المكتبة أو ھاتفیاً أو عن طریق البرید اإللكتروني: .3

verlaengerung@bibliothek.potsdam.de وكذلك ذاتیاً عن طریق حساب المستفید على الموقع
. ال تبرر األعطال الفنیة اإللكترونیة إیقاف غرامات www.bibliothek.potsdam.deاإللكتروني: 

التأخیر المترتبة نتیجة لذلك. 
ة مصادر المعلومات. كما یمكن للمكتبة أن تمنع ال یمكن إعارة المجموعات المرجعیة وال إعار.4

مواد أخرى عن اإلعارة بشكل مؤقت أو بشكل دائم.



عدد المواد التي یمكن أن تعار لمن ھم دون السادسة عشرة محدود بثالثین عنواناً، أما للمستفیدین .5
ئة عنوان. ابعد السادسة عشرة فالعدد محدود بم

ل على ذلك لقاء رسم معین. عارة بالتسجییمكن طلب المواد المُ .6
ال یجوز إعارة المواد المستعارة إلى جھة ثالثة. .7
الطلبات التي تتم بین المواقع المختلفة للمكتبة تتم لقاء رسم محدد. .8
بإعادة مواد متأخرة وسبق اإلنذار بوجوب إعادتھا، كما اإلعالمیة یمكن أن تعلق إعارة المواد .9

تعویضات أخرى مفروضة.غرامات أویمكن أن تكون متعلقة بتنفیذ دفع
جود نقص فیھا قبل المغادرة، فھذهالتأكد من سالمة المادة المستعارة وعدم وعلى المستفید.10

النواقص یجب أن یشار إلیھا قبل مغادرة المكتبة وإال اعتبرت المادة كاملة حین التسلیم.
أو “beenden„دائماً بكلمةوفي حال التسجیل في مواقع تسجیل ذاتیة یجب أن یغلق الحساب.11

”Check out“لي بكلمة بالتا

اإلعارة الخارجیة5المادة 

إعارة المواد غیر الموجودة في المكتبة یمكن أن تتم عبر طلبھا من مواقع خارجیة وفق أسس .1
نظام اإلعارة في جمھوریة ألمانیا االتحادیة. ویستحق التعویض حتى ولو لم یكن ممكناً الحصول 

لى مسؤولیة الراغب باالستفادة منھا.علمادة المطلوبة. فالمكتبة تطلب ھذه المواد على ا
یحق لمن ھم فوق الخامسة عشرة فقط بالقیام بطلبات خارجیة..2
االتصال بدائرة اإلعارة عارة الخارجیة یجب على المستفیدعند الرغبة بتمدید فترة طلبات اإل.3

الخارجیة في المكتبة. 

التأخیرعواقب 6المادة 

عند تجاوز فترة اإلعارة تصبح غرامة التأخیر مستحقة وفق أحكام نظام الرسوم والغرامات. .1
، ترة اإلعارة یترتب على المستفیدیوماً من تاریخ انتھاء ف14إذا لم تتم إعادة المادة المعارة خالل .2

ستطع المستفیدوإذا لم یتأمین تعویض مناسب، 1البند 6باإلضافة إلى غرامة التأخیر وفق المادة 
تأمین البدیل المناسب خالل الفترة المذكورة في البند األول من ھذه المادة فیمكن للمكتبة أن تطالب 

بتعویض بقیمة تكلفة إعادة المادة. 

المتعددةالوسائل استعمال اإلنترنت والشبكة الالسلكیة المحلیة و7المادة 

وب الشخصي والشبكة المحلیة الالسلكیة لكل حاملي یمكن استخدام مواقع العمل على الحاس.1
بطاقات المكتبة مدة ساعتین یومیاً مجاناً. أما بالنسبة للقاصرین دون السادسة عشرة فال یمكن 

بذلك من قبل المسؤولین ةخاصةخطیموافقةالسماح لھم باستخدام ھذه المواقع إذا لم یكن ھناك 
عن تربیتھم أو األوصیاء الشرعیین علیھم.

ددة، المتعلالمحلیة الالسلكیة وكذلك الوسائكل من الشبكة العامة والشبكةللمستخدمیتعھد ا.2
الخاصة في صفحات اإلنترنت ممنوع ذات الصلة. فالبحث القوانینباستخدامھا وفق أحكام 
یساراً وكذلك الصفحات المتطرفة یمیناً أو،جدة للعنفمَ مُ وأة عنصریوأبمواضیع ضد اإلنسانیة 

أو ذات المضمون الداعر. وتقود المخالفات في ھذا الموضوع إلى تقدیم الشكوى للجھات ذات 
العالقة وإلى الحرمان من استخدام المكتبة. 



ي تعدیالت كما ال یجوز استخدام برمجیات (سوفت ویر) من خارج المكتبة، وال یجوز إجراء أ.3
على أنظمة الشبكة الموضوعة من قبل المكتبة.

تتم عملیة نقل المعطیات السلكیاً بین الموقع األصلي وموقع جھاز المستفید الذي یستقبل الشبكة .4
المحلیة الالسلكیة، بشكل غیر مشفر. والمستفید نفسھ ھو المسؤول عن اتخاذ إجراءات حمایة 

مفوضة. المعطیات من اختراقھا من جھة غیر 

حقوق الطبع والنشر8المادة 

ملزمون باتباع تعلیمات أصحاب الحقوق والنشر. المستخدمون.1
ل سائوعند استخدام شبكة اإلنترنت والیجب مراعاة حقوق الطبع والنشر بشكل خاص أیضاً .2

المتعددة، مثالً في سحب وتصویر بعض المقاالت من الشبكة.
بما ال یتعارض مع حقوق الطباعة والنشر. ،المطبوعاتن میمكن الحصول على نسخ مصورة .3

التعامل مع المواد، والمسؤولیة9المادة 

والتضرر.التلوثیجب التعامل مع كل المواد باھتمام وعنایة وصیانتھا من الضیاع أو التغییر أو .1
عمل متعمد مسؤوالً عن الفقدان وعن كل األضرار الالحقة بالمواد المعارة نتیجةیكون المستفید.2

أو نتیجة اإلھمال، كما یكون مسؤوالً عن أي أضرار یسببھا خالل استخدامھ للمادة المعارة. تتعلق 
قیمة تعویض األضرار بقیمة إصالح ھذه األضرار التي تطرأ على المادة المعارة. یسقط حق 

ل شھر من تأمین بدیل مطابق لألصل تماماً خالتعویض في حال استطاعة المستفیدالمطالبة بال
فقدان المادة أو حصول الضرر بھا، إال أّن حق تعویض أتعاب الحصول على البدیل ال یسقط. 

ةیألتعرضھاأو الولي القانوني ھو المسؤول في حال فقدان بطاقة المكتبة أو یكون المستفید.3
ر. اضرأ

البند 4أي تسجیالت لطلبات من جھات أخرى إذا لم یكن قد أقفل حسابھ، المادة یضمن المستفید.4
11 .

لیست المكتبة مسؤولة عن األضرار التي تلحق بالمكتبة وموادھا إال إذا كان ذلك ناتجاً عن عمد أو .5
إھمال واضح من عناصرھا. 

مسؤولیة أمام ةمن أیاختراق حقوق النشر ویبرئ المكتبةتجاوز ومسؤوالً عن یكون المستفید.6
الغیر.

دة في حال المتعدلالوسائممسؤوالً في إطار استخدام شبكة اإلنترنت واستخدایكون المستفید.7
: وقوع األضرار التالیة

بدخول فیروسات على الحاسوب الشخصي نتیجة استخدام مواد تخزینیة غیر عند التسبب -أ
مسموح بھا.

.بعض البرامج أو المعطیاتعند الدخول غیر المسموح بھ أو تخریب-ب
عند التالعب بالبرمجیات (سوفت ویر) أو في العتاد (ھارد ویر)-ت

اد وبقواعد البیانات أو بالعتبالتجھیزاتمسؤولیة عن األضرار التي تلحق ةال تتحمل المكتبة أی.8
المتعددة. لأو الوسائفي إطار استخدامھ لشبكة اإلنترنت الناجمة عن استخدام المستفید

نتیجة استخدام وسائط ر التي تلحق بأجھزة المستفیدینمسؤولیة عن األضراةال تتحمل المكتبة أی.9
سمعیة بصریة للمكتبة.

مسؤولیة عند فقدان المال واألوراق ذات القیمة والملبوسات نتیجة ةإلى ذلك ال تتحمل المكتبة أی.10
تدخل غیر مسموح بھ من طرف ثالث. 



لاللتزام بأحكام تعلیمات حمایة األطفال عند استفادتھم من مناسبةالتتخذ المكتبة اإلجراءات .11
خدمات الدخول المباشر (أون الین) إلى الشبكة. 

السلوك في المكتبة10المادة 

في المكتبة.یجب اتباع توجیھات العاملین.1
أن یتصرف بحیث ال یسبب إزعاجاً للمستفیدین اآلخرین وال یعرقل نظام یجب على كل مستفید.2

العمل في المكتبة.
إحضار الحیوانات إلى المكتبة.وواألكل التدخین ممنوع.3
إغالق المكتبة في ذات الیوم. ویحق للمكتبة أن في موعدیجب أن تكون الخزائن الفردیة فارغة .4

األشیاء التي تكون فیھا كالتعامل مع المواد المفقودة.تفرغ الخزائن غیر المحررة وتتعامل مع 
لیس العاملون في المكتبة مسؤولین عن االھتمام بشؤون القاصرین الذین ال یرافقھم أحد من أھلیھم .5

أو من األوصیاء القانونیین علیھم. 

اإلقصاء عن استخدام المكتبة11المادة 

یخرق تعلیمات استخدام المكتبة، وخاصة أولئك الذین یمكن أن یستبعد عن استخدام المكتبة كل من .1
سترد بطاقة المكتبة یتكرر تأخیرھم عن إعادة المواد المعارة و/أو ال یدفعون التكالیف الناجمة. وت

.في ھذه الحال
یورو 26یورو لمن ھم تحت الثامنة عشرة وتتجاوز 16دفع مبالغ تتجاوز في حال التخلف عن.2

لمن أتم السابعة عشر من عمره، یمكن أن یحرم الشخص من اإلعارة وبالتالي من الخدمات 
األخرى أیضاً.

المحاكم المختصة12المادة 

بوتسدام.ھي محاكمالمحاكم ذات االختصاص 

متفرقات13المادة 

ي على نظام استخدام المكتبة سیعلن عنھ في كل أرجاء مكتبة المدینة والوالیة. أي تغییر یجر.1
تقدم شكاوى حول السرقات التي یمكن حدوثھا..2

الصالحیة14المادة 

.07/09/2013یصبح نظام االستخدام ھذا قید التنفیذ وساري المفعول اعتباراً من .1
ذلك. تكرر في ھذا النظام ورود بعض الشروط الموجودة قبل.2


