سایر سواالت
ما به شما با کمال میل کمک خواهیم کرد! با ما سر صحبت را باز
:کنید یا از ما در اینترنت از طریق سایت زیر دیدن فرمایید
:آدرس سایت
www.stadtbuecherei-marburg.de
stadtbuecherei@marburg-stadt.de:ایمیل
064212011585 :تلفن
064212011735 :فکس
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Farsi

کتابخانه شهر

.ما از دیدار شما خشنود می شویم

.امیدواریم به شما در کتابخانه شهر خوش بگذرد

ساعات
کاری
 تعطیل:دوشنبه
18:30  الی12  ساعت: جمعه، پنج شنبه،سه شنبه
14  الی10  ساعت: شنبه،چهارشنبه

آدرس ها
Universitätsstadt Marburg
Fachdienst Stadtbücherei
Ketzerbach 1, 35037 Marburg
064212011248 :تلفن
064212011735 :فکس
:ایمیل
stadtbuecherei@marburg-stadt.de
:اینترنت
www.stadtbuecherei-marburg.de
:کاتالوگ سیار
marburg.mobilopac.de
:امانت آنالین و کتابخانه دیجیتال
www.OnleiheVerbundHessen.de

قرار مالقات به منظور راهنمایی با وقت قبلی

!ساده توضیح داده شده
سایت های اینترنتی

کاتالوگ ب رای وسیله های سیار

Mit freundlicher Unterstützung von

امانت کتابهای الکترونیکی

Impressum:

Herausgeber: Magistrat der Universitätsstadt Marburg, Fachdienst Stadtbücherei, 2016
Layout: Jürgen Hölzer, Stadtbücherei
Fotos: Jürgen Hölzer, Stadtbücherei / Rainer Kieselbach / Pixabay
Druck: msi - media serve international gmbh, Marburg

راهنمایی کتابخانه برای کودکان و بزرگساالن

امانت

عرضه برای همه

کتابخانه شهر راهنمایی هایی را ب رای بچه مدرسه ای ها و گروه
های کودکان ارائه می دهد .کودکان با کتاب ها آشنا می شوند و با
کتاب ها یا رسانه های دیگر کار یا بازی می کنند.

شما می توانید موارد زیر را به امانت بگیرید:

همه ی مردم می توانند از کتابخانه شهر دیدن کنند.

• کتاب ها ،دوره های آموزش زبان ،کارت ها و بازی های
کامپیوتری – رایگان به مدت  4هفته.
• مجالت ،کتاب های شنیداری و سی دی های موزیک –
رایگان به مدت  2هفته.
• فیلم ها و بازی های دستی – به ازای مبلغ کمی به مدت  2هفته.

در کتابخانه شهر کتاب ها ،مجالت ،دوره های آموزش زبان ،فیلم
های بازی ،کتاب های شنیداری ،کارت ،سی دی های موزیک،
بازی های کامپیوتری ،بازی های دستی ب رای بزرگساالن و کودکان
موجود می باشد.
این ها همه رسانه هستند.
شما می توانید رسانه ها را به امانت گرفته و به هم راه خود به
منزل ببرید.
ب رای این منظور شما به یک کارت شناسایی کتابخانه نیاز دارید.

همچنین راهنمایی هایی هم ب رای کالس های زبان یا کالس های
ادغام در جامعه صورت می گیرد.
با ما از طریق شما شماره تماس زیر یک ق رار مالقات تنظیم کنید:
تلفن064212011582 :

یادگیری زبان آلمانی
در کتابخانه شهر کتاب هایی به زبان ساده تر ،لغت نامه ها ،دوره
های یادگیری زبان و کتاب های شنیداری موجود می باشد.
ب رای یادگیری زبان آلمانی ،کتاب ها و کالس های
„(„ )Deutsch als Fremdsprache (DaF
همچنین به شما کمک می کنند.
همچنین شما می توانید در کتابخانه مطالعه کنید .ما شما را با کمال
میل راهنمایی می کنیم.

امانت آنالین /کتابخانه دیجیتال (الکترونیکی)
شما می توانید با کارت شناسایی کتابخانه تان کتاب ها ،مجالت و
روزنامه ها را رایگان در کامپیوتر ،ای بوک ریدر یا تبلت بخوانید.
آیا مایلید ترجیحا کتاب های صوتی گوش کنید و فیلم تماشا کنید؟از
طریق امانت آنالین به آدرس زیر شما می توانید رسانه ها را دانلود
کنید و استفاده کنید.
آدرس:
www.OnleiheVerbundHessen.de

اینترنت و ولن  /وای فای
آیا مایلید در کتابخانه شهر از اینترنت استفاده کنید؟
دوساعت استفاده از ولن  /وای فای رایگان می باشد .شما ب رای این
منظور یک وسیله مناسب (گوشی موبایل ،تبلت ،)...نیاز دارید.
اگر به اینترنت کامپیوتر کتابخانه نیاز دارید می بایست مبلغی را
بپردازید.

برداشتن موانع
اشخاصی که از صندلی چرخدار استفاده می کنند یا کالسکه بچه به
هم راه دارند می توانند از ورودی پشتی کتابخانه استفاده کنند.
کتابخانه شهر مجهز به یک آسانسور می باشد.

بعد از به امانت گرفتن شما یک رسید دریافت می کنید .تاریح
تحویل رسانه ها روی این برگه نوشته شده است.

تحویل
لطفا رسانه ها به موقع برگردانید .وقتی محل تحویل
کتاب ها بسته است رسانه ها را در جعبه برگشت
(تحویل) ق رار دهید .جعبه برگشت در ورودی پشتی
کتابخانه واقع است.
اگر رسانه ها را به موقع تحویل ندهید می باست
مبلغی را بپردازید.
لطفا در نگهداری رسانه ها دقت فرمایید .در موارد
آسیب و خسارت ،شما می باست یک رسانه نو
خریداری کنید یا مبلغی را بپردازید.

برای کودکان و والدین
در کتابخانه زیبای کودکان و نوجوانان شما می توانید یکدیگر را
مالقات کنید ،سرک بکشید ،بخوانید ،است راحت کنید و از برنامه ها
دیدن کنید.
شما در اینجا به کتابهای جالب ،هیجان انگیز و جذاب تصویری،
کتاب های کودک ،کتاب های نوجوان ،کتاب های موضوعی و
کتابهایی به زبان های مختلف دسترسی دارید.
عالوه ب رآن کتاب های صوتی کودک ،بازی های کامپیوتری،
مجالت ،کمدی ها (طنز) و فیلم ها جهت به امانت گرفتن موجود می
باشد.

تمدید ،پیش سفارش

کارت شناسایی کتابخانه

شما همچنین می توانید رسانه ها را به مدت طوالنی تری نزد خود
نگه دارید .ب رای این منظور قبل از تاریخ برگشت تماس بگیرید،
حضوری به کتابخانه م راجعه کنید یا اینکه از اینترنت استفاده کنید.
فیلم ها ،بازی های دستی و رسانه های از پیش سفارش داده شده را
نمی توان تمدید کرد.
شما می توانید رسانه های از پیش سفارش داده شده توسط اف راد
دیگر را سفارش دهید .هزینه این کار ناچیز می باشد.

شما کارت شناسایی را در کتابخانه شهر دریافت می کنید .مبلغ
دریافت آن بسیار ناچیز می باشد.
ب رای دریافت کارت لطفا موارد زیر را به هم راه داشته باشید:
•کارت شناسایی شخصی
•یا پاسپورت به هم راه برگه شرح ثبت نام
•یا کارت اقامت  /کارت ورود به آلمان
در کتابخانه شهر قوانینی وجود دارد .شما با امضای خود روی
کارت شناسایی کتابخانه با این قوانین موافقت میکنید .ب رای کودکان
تا  14سال امضای پدر یا مادر یا سرپرست ضروری است.
فقط خود شما مجاز به استفاده از کارت شناسایی کتابخانه جهت به
امانت گرفتن می باشید.

