کارت عضویت کتابخانه تهیه نمایید

Persiska

برای امانت گرفتن کتاب و رزرو کردن رایانهها نیاز به یک کارت کتابخانه دارید .کارت کتابخانه رایگان بوده
و در همه کتابخانههای کمون کارلسکرونا اعتبار دارد .برای دریافت کارت کتابخانه تنها نیاز به نشان دادن
کارت شناسایی خود دارید و امضای یک گواهی مبنی بر آنکه مقررات ما در مورد امانت گرفتن را رعایت
خواهید نمود:

به کتابخانه خوش آمدید!

-

شما شخصا مسئول همه آنچه امانت میگیرید ،هستید.
اگر پدر/مادر کودکانی می باشید ،در برابر آنچه فرزندانتان امانت میگیرند مسئول هستید.
اگر کتابها را دیر بازگردانید ،بایستی یک جریمه دیرکرد بازای هر روز تاخیر بپردازید.
اگر کتابها آسیب ببینند یا آنها را گم کنید ،بایستی هزینه مربوط به جایگزینی آنها را پرداخت کنید.

اگر کارت کتابخانه شما مفقود شد ،بایستی بالدرنگ مراتب را به کتابخانه اطالع دهید .اگر خواستار دریافت
کارت جدیدی باشید ،اگر باالی  ۸۱سال دارید  ۰۲کرون و اگر زیر  ۸۱سال هستید  ۸۲کرون باید پرداخت
کنید.
برای امانت گرفتن از دستگاههای اتوماتیک ما ،رزرو رایانهها یا امانت گرفتن کتابهای الکترونیکی ،نیاز به
یک پین کد (کلمه رمز) دارید که خودتان انتخاب مینمایید .از کارکنان در صورت نیاز درخواست کمک کنید.
مدت امانت معموال چهار هفته میباشد ،اما این مدت ممکن است کوتاهتر باشد ،قبض کتابخانه خود را کنترل
نمایید .آنچه امانت گرفتهاید را میتوانید به هرکدام از کتابخانههای ملی که مایل باشید در کمون کارلسکرونا
پس بدهید.
با کمال میل به تارنمای ما سر بزنید.
در تارنمای  bibliotek.karlskrona.seمیتوانید کتابهای موجود در کاتالوگ کتابخانه را جستجو کنید.
با استفاده از شماره کارت کتابخانه و پین کد وارد حساب کاربری خود در تارنمای کتابخانه میشوید .در آنجا
بعنوان نمونه میتوانید کتاب رزرو نموده ،کتابهایی که امانت گرفتهاید را ببینید و یا مدت امانت را تمدید کنید.
همچنین میتوانید شخصا در کتابخانه بینالمللی کتابهایی به زبان خودتان جستجو کنیدinterbib.se :
آیا پرسشی دارید؟
اگر به کمک نیاز دارید یا پرسشهایی دارید ،با کمال میل از کارکنان کتابخانه سوال کنید!
اگر آنچه را که جستجو میکنید در کتابخانه نمییابید ،بعنوان نمونه کتابهایی به زبان خودتان ،میتوانید در این
مورد از کارکنان سوال کنید .کتابخانه در بیشتر موارد میتواند آنچه جستجو میکنید را خریده و یا از
کتابخانههای دیگر امانت بگیرد.

کتابخانه بر روی همگان باز است.
کتابخانه کتابهایی به زبانهای گوناگون هم برای کودکان و هم برای
بزرگساالن دارد .در اینجا همچنین روزنامهها ،نشریات ،دورههای آموزش
زبان ،آگاهیهایی پیرامون جامعه ،موسیقی ،رایانه و غیره موجود است.
امانت گرفتن کتاب از کتابخانه هزینهای در بر ندارد.

