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 Bautzen اطالعات استفاده از کتابخانه
 

www.stadtbibliothek-bautzen.de 
 

 به کتابخانه خوش آمديد -1
 
 يزرسانه ما ن ی. بخشهايدکن يدند يگانما بصورت را از کتابخانه يتوانيدشما م

در دسترس است. اگر  گانيکتابخانه بصورت را یاستفاده شما در فضاها یبرا
 . يدداشته باش کاربریکارت  يک يدبا يد،استفاده کن يشتراز خدمات ب يخواهيدم
 

 :يتوانيدتان م یبا کارت کاربر
 يد،کن يدتمد يزو مدت امانت را ن يدرسانه ها را به امانت ببر 
 استفاده  يریو تصو یپخش کننده صوت يلو وسا ينترنتا یدارا یاز مکانها

 يد،کن
  را دانلود  يکیالکترون یو مثال کتابها يدما استفاده کن ينخدمات آنالاز

 يدکن
 
 

 نام نويسی -2
برای دريافت کارت عضويت، بايد در کتابخانه نام نويسی کنيد. نام نويسی 

 تنها ميتواند توسط خود شخص انجام شود. 
 کارت عضويت تنها ميتواند بوسيله دارنده آن استفاده شود. 

تفاده از کارت بوسيله افراد فاقد صالحيت، دارنده کارت در صورت سوء اس
 مسئول عواقب آن است. 

 
 مدارک الزم -2-1

 برای نام نويسی، لطفا مدارک زير را به ما تحويل دهيد:
 

 بزرگساالن و نوجوانان 
 کارت شناسايی (مانند گذرنامه، مجوز اقامت)

 گواهی تعلق)کارت نشانی (مانند گواهی ثبت، 
 
 که هنوز کارت شناسايی ندارند نوجوانانی 

کارت شناسايی بچه، کارت شناسايی مدرسه (فقط کارت پالستيکی عکس دار مجاز 
 است) يا کپی کارت شناسايی مربوط به سرپرستی. 

 
 18م نويسی کنند. برای بچه های زير سال تمام نا 6بچه ها ميتوانند با سن 

 رپرستی انجام ميشود. سال، اين کار توسط سرپرست قانونی و با امضای س
  
 هزينه استفاده   -2-2

اطالعات مربوط به هزينه های مختلف را ميتوانيد در کتابخانه يا سايت اينترنتی 
 ما دريافت کنيد.

 
 تغيير مشخصات شخصی، گم کردن کارت کاربری -2-3

تغيير مشخصات شخصی و گم شدن کارت کاربری را بايد فورا به کتابخانه اطالع 
 دهيد. 

 
 

Hauptbibliothek: Kinder- und Jugendbibliothek: 
Mo und Fr 10 – 19 Uhr Mo, Di, Mi 13 – 18 Uhr 
Di und Mi 12 – 18 Uhr Fr  13 – 18 Uhr 
 

Telefon: 03591 / 534 827 Telefon: 03591 / 42373 
stadtbibliothek@bautzen.de jugendbibliothek@bautzen.de 
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 اينترنت -3
  

اينترنت در کتابخانه موجود است. برای اطالعات بيشتر به مسئولين مراجعه 
 کنيد. 

 
 استفاده از رسانه ها بيرون از کتابخانه -4

 
 امانت گرفتن -4-1

امانت دادن (و نيز برگرداندن) در ايستگاه ويژه امانت گرفتن خودکار و يا 
 ه انجام ميشود. از طريق افراد مسئول کتابخانه در پيشخوان مربوط

برای امانت بردن رسانه ها به بيرون از کتابخانه، با هر دو روش، کارت 
با مورد امانت گرفته شده، شما رسيدی دريافت ميکنيد کاربری تان الزم است. 

 که در آن تاريخ بازگرداندن هر کدام از رسانه های امانتی نوشته شده است. 
 
 مدت امانت  -4-2

برای رسانه های مختلف متفاوت است. در کتابخانه يا در سايت مدت امانت        
 اينترنتی ما ميتوانيد اطالعاتی درباره مدت امانت پيدا کنيد.   

پيش از امانت گرفتن، از بی عيب و سالم بودن رسانه انتخاب شده مطمئن        
 شويد و در صورت مشاهده هر نوع ايراد، فورا به افراد مسئول   

 اطالع دهيد.         
 فرد ثالث قرار داده شوند. ياردر اخت يدامانت داده شده، نبا یرسانه ها      

 
 بازگرداندن -4-3

هر رسانه امانت داده شده، بايد تا تاريخ تعيين شده به کتابخانه بازگردانده 
شود. ديرترين تاريخ ممکن را برای پس دادن امانت ميتوانيد در رسيد مربوط به 

 ن و نيز در حساب کاربری تان مشاهده کنيد. آ
 
 تمديد -4-4

مدت امانت ميتواند پيش از اتمام مهلت آن، تمديد شود به شرط آنکه مسئولين 
کتابخانه دليلی عليه آن ارائه نکنند.  تمديد، بصورت تلفنی، حضوری بوسيله 

با کنترل  اعالم به مسئولين کتابخانه يا از طريق حساب کاربری ممکن است. لطفا
حساب کاربری خود، از انجام تمديد خود اطمينان حاصل کنيد. در صورت ترديد، 

 اطالعات ذخيره شده در حساب کاربری شما معتبر است. 
 
 جريمه بی توجهی/جبران خسارت  -4-5

در صورت پس ندادن امانت در مهلت مربوطه، جريمه مربوطه بايد پرداخت شود. 
ای مختلف را ميتوانيد در کتابخانه يا سايت اينترنتی اطالعات مربوط به جريمه ه

 ما پيدا کنيد. 
 

در صورت باز پس ندادن رسانه، هشداری مبنی بر پرداخت هزينه ها دريافت خواهيد 
جبران  يندفرا یبرا شود. يگزينجا يدبا يدهخسارت د يارسانه گم شده کرد. 

 پرداخت شود. يدبارسانه ها مبلغی 
 

 نکات عمومی -5
 

لين کتابخانه ميتوانند کيفها، کوله پشتی ها و هر نوع ظرف و نيز اشياء مسئو
حجيم را خواسته و در جعبه هايی که به همين منظور طراحی شده اند قرار دهند و 
يا به صاحبش تحويل دهند. در مورد گم شدن يا خسارت، کتابخانه فقط در صورت بی 

 دقتی عمدی و شديد مسئول است. 
 

ضورتان در کتابخانه، شرايط ديگر مراجعه کنندگان را در نظر لطفا در مدت ح
بگيريد. رفتار آزار دهنده و آوردن حيوانات مجاز نيست. خوردن و نوشيدن، تنها 

 در محلهای از پيش تعيين شده مجاز است.  
 

 لطفا به راهنماييهای مسئولين توجه کنيد. 
 

قوانين استفاده و قوانين جزئيات بيشتر را ميتوانيد در تابلوهای مربوط به 
 کتابخانه ها پيدا کنيد. 

 
 همکاران ما با کمال ميل آماده اند تا به پرسشهای شما در محل پاسخ دهند. 
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