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به کتابخانه خوش آمدید
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ھای دولتی شھر و ھمچنین کتابخانه خانهکتابتمامی
زیر مجموعه ھم ھستند. ھمراه (اتوبوس کتاب) 

بنابراین شما میتوانید از ھر کدام که برای شما 
.مناسب تر است امانت بگیرید و یا پس بدھید

برای استفاده از امکانات کتابخانه شما به یک کارت 
ای ندارد. اطالعات عضویت نیاز دارید. این کارت ھزینه

امانت گرفتن و پس دادن هبیشتر در مورد کارت و نحو
، کنار دربمیتوانید از ھمکاران میز اطالعاتاب را کت

.بپرسیدورودی کتابخانه 

مسئولیت پس دادن کتاب در زمان مقرّر به عھدهٴ 
شخص شماست. این مسأله مخصوصاً از نظر کسانی

.ھا ھستند اھمیت داردکه در صف انتظار برای کتاب

ھا، شما جریمه در صورت تاخیر در پس دادن کتاب
را گم کنید و یا . و اگر کتابینقدی خواھید شد

وارد کنید، موظف به جایگزینی آنای به آنصدمه
.ھستید

ھا را میتوانید ھم از قوانین کامل امانت گرفتن کتاب
.سایت ما، و ھم از میز اطالعات کتابخانه دریافت کنید

مکانی برای امانت گرفتن کتاب و روزنامه به زبانھای 
مختلف و ھمچنین فیلم و بازی ویدئویی. عالوه بر این 

امکان مطالعه، پیدا کردن شجره نامه، معاشرت با 
آرام، برایتان فراھم دیگران و یا فقط بودن در محیطی

.است

کارکنان کتابخانه برای راھنمایی در پیدا کردن آنچه به 
دنبالش ھستید و یآا اینکه چطور میتوانید از کتابخانه 

!از ما بپرسید-استفاده کنید حاضرند

امکانات دیگری که کتابخانه برای شما فراھم کرده 
است شامل: امانت گرفتن کامپیوتر، استفاده از 

و پرینت اسناد و فایلھا اینترنت پر سرعت، اسکن، کپی
.باشدمی

ر، ھم سرویس بھداشتی برای در اینجا ھم آسانسو
، و ھم حلقه شنوایی (سیستم افراد ناتوان جسمی

صوتی برای استفاده افراد دارای سمعک) موجود 
است. و ھمینطور حتی اگر شما امکان آمدن به 

آییم، با کتابخانه رای ندارید، ما به منزل شما می
برای اطالعات بیشتر -سرویسی به نام "کتاب متحرک"

  .اس بگیریدبا ما تم

کودکان و نوجوانان بخش مخصوص به خود را دارند که 
.میتوانند در آنجا بازی و مطالعه کنند

برای کودکان و یا بزرگساالنی که برای خواندن 
به زبان ساده و ھاییھا و روزنامهدشواری دارند، کتاب

  .ھمچنین کتاب صوتی موجود است

بسیاری برای فالون فعالیتھای کتابخانه عمومی
اطالعات بیشتر در  .دھدکودکان و بزرگساالن ارائه می

مورد این فعالیتھا را میتوانید در برشورھا، وب سایت و 
فیسبوک ما پیدا کنید. تمامی فعالیتھای ارائه شده 

.باشدتوسط کتابخانه ھمیشه رایگان می

بردی توانید اطالعات کاردر وب سایت کتابخانه می
بسیاری درباره کتابخانه پیدا کنید. شما ھمچنین 

ھای ما جستجو کرده و ببینید چه میتوانید در کاتالوگ
.ھا موجود استکتابھائی در قفسه

توسط شماره کارت کتابخانه ی خود و رمز شخصی
میتوانید وارد سیستم شده و به عنوان مثال کتاب مورد 

را که ان قرض کتابینظر خود را رزرو کنید و یا مدت زم
دارید افزایش دھید. ھمچنین میتوانید کتابھای دیجیتال 
را برای خواندن و یا گوش دادن از طریق موبایل، تبلت و 

.یا کامپیوتر نیز قرض کنید

ھای اطالعاتی در وب سایت ما به بسیاری از پایگاه
کتابخانه دسترسی دارید، به عنوان مثال "پرس ریدر" 

رسی و انتخاب بین ھزاران روزنامه و که امکان دست
 .مجله به زبانھای مختلف را فراھم کرده است

Legimusالعاده است برای یک کتابخانه دیجیتالی فوق
شما که دشواریھایی در خواندن دارید. شما خود را به 

کنید و ما عنوان امانت گیرنده در کتابخانه ثبت نام می
.کنیمه کمک میبه شما برای شروع و نحوه استفاد

:ما را در فیسبوک و اینستاگرام دنبال کنید

 نحوه امانت گرفتن کتاب:
مکانی برای امانت گرفتن کتاب و روزنامه به زبانھای 

مختلف و ھمچنین فیلم و بازی ویدئویی. عالوه بر این 
امکان مطالعه، پیدا کردن شجره نامه، معاشرت با 

آرام، برایتان فراھم دیگران و یا فقط بودن در محیطی
.است

کارکنان کتابخانه برای راھنمایی در پیدا کردن آنچه به 
اینکه چطور میتوانید از کتابخانه ادنبالش ھستید و ی

!از ما بپرسید-استفاده کنید حاضرند

امکانات دیگری که کتابخانه برای شما فراھم کرده 
است شامل: امانت گرفتن کامپیوتر، استفاده از 

و پرینت اسناد و فایلھا اینترنت پر سرعت، اسکن، کپی
.باشدمی

ر، ھم سرویس بھداشتی برای در اینجا ھم آسانسو
، و ھم حلقه شنوایی (سیستم افراد ناتوان جسمی

صوتی برای استفاده افراد دارای سمعک) موجود 
است. و ھمینطور حتی اگر شما امکان آمدن به 

آییم، با ندارید، ما به منزل شما میکتابخانه را
برای اطالعات بیشتر -سرویسی به نام "کتاب متحرک"

  .اس بگیریدبا ما تم

کودکان و نوجوانان بخش مخصوص به خود را دارند که 
.میتوانند در آنجا بازی و مطالعه کنند

برای کودکان و یا بزرگساالنی که برای خواندن 
به زبان ساده و ھاییھا و روزنامهدشواری دارند، کتاب

  .ھمچنین کتاب صوتی موجود است

بسیاری برای فالون فعالیتھای کتابخانه عمومی
اطالعات بیشتر در  .دھدکودکان و بزرگساالن ارائه می

مورد این فعالیتھا را میتوانید در برشورھا، وب سایت و 
فیسبوک ما پیدا کنید. تمامی فعالیتھای ارائه شده 

.باشدتوسط کتابخانه ھمیشه رایگان می


