یک کارت امانت کتاب تهیه کنید
برای امانت گرفتن کتاب و استفاده از کمپیوتر ضرورت به یک کارت امانت دارید .کارت امانت رایگان است و در
همه کتابخانههای کمون کارلستاد اعتبار دارد .برای دریافت کارت امانت ،تنها نیاز دارید یک ثبوت یا کارت شناسایی
نشان داده و یک برگه شهادتنامه مبنی بر آنکه مقررات امانت ما را رعایت خواهید نمود ،را امضاء کنید.
ـ شما شخصا در برابر آنچه امانت میگیرید ،مسئولیت دارید.
ـ اگر فرزندانی دارید ،در برابر آنچه فرزندان شما امانت میگیرند مسئول هستید.

Dari

به کتابخانه خوش آمدید!

ـ اگر کتابهای خود را با تاخیر برگردانید ،باید برای هر روز تاخیر یک جریمه تاخیر پرداخت نمایید.
ـ اگر کتابها آسیب دیده و یا آنها را گم کنید ،باید هزینهای برابر مبلغ الزم برای جایگزین نمودن آنها را پرداخت
کنید.
اگر کارت خود را گم کنید باید بالفاصله این موضوع را به کتابخانه اطالع دهید .اگر خواهان دریافت کارت جدیدی
هستید ،اگر  ۸۱سال یا باالتر سن دارید باید  ۰۲کرون و اگر زیر  ۸۱سال سن دارید باید  ۸۲کرون پرداخت کنید.
برای آنکه بتوانید خودتان از دستگاههای اتوماتیک امانت گرفتن کتاب استفاده کنید ،کمپیوتر رزرو کنید و یا
کتابهای الکترونیکی امانت بگیرید ،ضرورت به یک کلمه رمز دارید که خودتان آن را انتخاب میکنید .از کارکنان
کتابخانه در این مورد درخواست کمک کنید.
مدت امانت معموال چهار هفته است ،اما ممکن است این مدت کوتاه تر باشد ـ قبض امانت کتاب خود را کنترول
نمایید! کتاب یا چیزهای دیگری که امانت گرفتهاید را میتوانید به هرکدام از کتابخانههای ملی در کمون کارلستاد که
بخواهید تحویل دهید.

شما را به بازدید سایت انترنیتی کتابخانه دعوت مینماییم
در سایت  es.sklreslrak.titrirbssمیتوانید در کاتالوگ کتابخانه ،کتابهای موجود را جستجو کنید .برای
اینکار با استفاده از نمبر کارت کتابخانه خود و کلمه رمز مربوطه وارد حساب کاربری خود میشوید .در آنجا
میتوانید بعنوان نمونه کتاب رزرو کرده ،کتابهای امانت گرفته خود را مشاهده نموده و یا مدت امانت را تمدید کنید.
شما خودتان هم میتوانید در کتابخانه بینالمللی کتابهایی را به لسان خود جستجو کنیدes.iabsltit:

آیا کدام سوالی دارید؟
اگر نیاز به کمک داشته یا کدام سوالی دارید ،با کمال میل میتوانید از کارکنان کتابخانه بپرسید! اگر نمیتوانید آنچه
بدنبال آن میگردید ،بعنوان نمونه کتابهایی به لسان خودتان ،را در کتابخانه بیابید ،میتوانید از کارکنان کتابخانه
کمک بگیرید .در بیشتر موارد کتابخانه میتواند آنچه جستجو کردهاید را خریداری نموده و یا آن را از کتابخانههای
دیگر امانت بگیرد.

کتابخانه کتابهایی به لسانهای مختلف ،هم برای اطفال و هم
کالنساالن دارد .در اینجا همچنین روزنامه ،نشریات ،دورههای
درسی لسان ،معلومات اجتماعی ،موزیک ،کمپیوتر و دیگر
موارد هم وجود دارد.
امانت گرفتن کتاب از کتابخانه هزینهای در بر نداردً.

