سواالت ديگر
، يا به اينترنت ما،ما با شما کمک ميکنيم! با ما تماس برق رار کنيد
.نگاهی کنيد
. در جهت مقابال،توجه کنيد به آدرس ايترنت و مايل ما

??
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)۰۶۴۲۱َ۲۰۱۱۵۸۵( :تعلفون
)۰۶۴۲۱۲۰۱۱۷۳۵(:فاکس

کتابخانۀ شهر ماربورگ

.ما از آمدن شما در کتابخانه مسرور ميشويم
.وقت خوش در کتابخانۀ شهر ماربورگ
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رهنمائی کتابخانه برای اطفال و کالنساالن

شرايط قرض گرفتن

برنامه برای همه

کتابخانه ساعت رهنمائی ب رای شاگردان مکاتب و اطفال برگ زار
ميکند.
اطفال استفادۀ از کتابخانه را می آموزند ،بازی ميکنند يا از کتب و
وسائل ديگر استفاده ميکنند.
رهنمائی ب رای کورس لسان آلمانی و کورس شناسائی به انس و
عادات آلمانها هم وجود دارد.
اگر با ما ق رار ميگ زاريد ،اين است نمره تلفون ما:
(.)۰۶۴۲۱۲۰۱۱۵۸۲

شما ميتوانيد قرض کنيد:

از کتابخانۀ شهرماربورگ ،همه ميتوانند استفاده نمايند.

کتب ،کورس لسان ،نقشه و بازيهای کمپيوتر ،مجانی ،ب رای چهار
هفته.

در کتابخانه ،کتاب ،مجله ،کورس لسان ،فلم ها ،کتابهای قابل شنيدن،
نقشه ها ،دسک موسيقی ،کامپيوتر ،سمان بازی ب رای کالن ساالن و
اطفال وجود دارن.

فلم ها و بازيهای برقی  /در مقابل يک پول کم ،ب رای دو هفته.

همۀ اين ها را ميتوان قرض نمود و باخود به خانه بورد.

در وقتيکه شما اجناس را قرض ميکنيد ،يک سند ب رای تان داده
ميشود .در روی اين سند ،تاريخ تسليم دوبارۀ اجناس به کتابخانه،
تزکر رفته.

در اين صورت ،داشتن يک کارت کتابخانه ضرور است.

آلمانی بياموزيد

مجله ،کتب قابل شنيدن ،ديسک موسيقی ،مجانی ،ب رای دو هفته.

در کتابخانه کتب به لسان ساده ،قاموسها ،کورس لسان و کتب ب رای
شنيدن ،جهت قرض کردن ،موجود است.
ب رای آموختن لسان آلمانی ،کتب مخصوص لسان „آلمانی ب رای
خارجیها“ موجود است.
شما ميتوانيد ،هم در کتابخانه مطالعه کنيد .ما شما را کمک ميکنيم.

طلف ا ً اجناس را به وقت معين ،دوباره به کتابخانه ببريد .اگر کتابخانه
مسدود بود ،اجناس را در بکس ،که در پهلوی دروازه عقبی ميباشد،
به اندازيد.

مطالعه مستقيم در کمپيوتر

اگر اجناس را به وقت معين شده تسليم نکنيد ،بايد پول جريمه
بپردازيد.

در صورتيکه شما کارت استفادۀ کتابخانه را داشته باشيد ،ميتوانيد
در کمپيوتر ،متن الکترونيکی ،اخبار و مجله را ،مطالعه کنيد .عال
قه داريد ،کتب را بشنويد و فلم نگاه کنيد؟
شما ميتوانيد از اينترنت مواد کاپی کنيد .به آدرس در جهت مقبل
توجه کنيد.

لطف ا ً اجناس را پاک نگهداری کنيد .در صورت خ رابی يا مفقودی
اجناس ،بايد پول جريمه بپردازيد.

ايترنت و ويالن
آيا شما ميخواهد در کتابخانه از ايترنت استفاده کنيد؟ .ويالن ب رای
دو ساعت ،مجانی است .ب رای استفاده ،شما به يک کمپيوتر يا
موبايل ضرورت داريد .کتابخانه کود اينترنت را ب رای شما ميدهد.
در صورتيکه ،شما از کمپيوتر کتابخانه اصتفاده کيند .اما بايد پول
بپردازيد.

سهولت
اشخاص معيوب و اطفال با ک راچی گک ،ميتوانند ،از دروازۀ عقبی
استفاده کنند.
در کتابخانه يک زينۀ برقی موجود است.

تسليمی دوباره

برای اطفال و والدين
در کتابخانۀ مقبول اطفال ،ميتوانيد همديگر را ببينيد ،مطالعه کينيد،
رفع خستگی کنيد و در محافل اشت راک کنيند.
د راين جا کتابهای جالب ،کتب ب رای ق رائت کردن ،ب رای اطفال،
کتب مسلکی و ب رای لسان های مخطلف وجود دارد.
در عين زمان کتب قابل شنيدن ب رای اطفال ،بازيهای کمپيوتری ،مجله،
کميدی و فلم ها جهت قرض گرفتن موجود است.

کارت کتابخانه

تمديد ،فرمايش

کارت کتابخانه را ميتوانيد ،به قيمت نازل ،در کتاب خانه به دست
بياوريد.

شما ميتوانيد ،اجناس را هم ب رای مدت زيادتری ،نگه داريد .قبل از
ختم ميعاد تسليمی ،تلفون نمائيد ،يا از اينترنت استفاده کنيد .فلم ها و
سامان بازی برقی ،نيميتواند تمديد شود.
سامان که هنوز نزد ديگ ران است ،ميتوانيد او را فرمايش بدهيد ،تا
ب رای شما ريزرف شود .مصرف پولي اش کم است.

اسناد زيل را بايد باخود بياوريد:
کاترت اوس ويس (تزکره)
يا پاسپورت با سند راجستر
يا ويزه اقامت\ سند دخولی در آلمان.
در کتابخانه قوانين وجود دارد .با امضآ تان در روی کارت
کتابخانه ،تآئيد ميکنيد ،که شما قوانين کتابخانه را م راعت ميکنيد.
ب رای اطفال تا سن  ۱۴ساله والدين شان يا سرپرست شان امضآ
ميکنند.
صرف شما حق استفادۀ کتابخانه را ،ب رای قرض گرفتن کتابها ،داريد.

