به کتابخانههای نوبورگ خوش آمدید
ثبت نام
·
·
·
·

استفاده از کتابخانه برای تمام افراد رایگان هست
استفاده از کتاب و دیگر اقالم و امکانات برای همگان رایگان میباشد
کارت بهداشت شخصی را برای قرض کردن کتاب و دیگر امکانات باید استفاده شود
کودکان میتوانند یک کارت عضویت کتابخانه را به شرط نشان دادن کارت بهداشت دریافت کنند

مقررات قرض کردن و پس دادن اقالم
مدت قرض کردن کتاب و دیگر اقالم  ۱ماه هست
·
این مدت میتواند تا دو بار تمدید بشود به شرط آنکه کسان دیگری آن را رزرو نکرده باشند
·
کتابها و دیگر اقالم را که در حال حاضر در کتابخانه موجود نیست را میتوانید رزرو کنید
·
کتابها و دیگر اقالم را میشود از دیگر کتابخانهها نیز رزرو کرد
·
اگر زمان قرض کردن کتاب و دیگر اقالم بیشتر از حد تعیین شده بشود ،میبایست جریمه بر اساس تعرفههای فعلی
·
پرداخت بشود
اگر کتاب یا دیگر اقالم گم بشوند و یا آسیب ببیند ،میبایست مشابه آن جایگزین بشود
·
مراقبتهای داخل کتابخانه
در استفاده از امکانات کتابخانه باید به دیگر شهروندان نیز مراعات کرد تا آنها هم از این امکانات استفاده مطلوب کنند
·
استفاده از تلفن موبایل تا حد کم جایز میباشد
·
مواد غذایی و نوشیدنی باید در مکانهای خاصی که از قبل تعیین شده مصرف شود
·
آوردن سّگ به شدت ممنوع هست
·
به چه طریق میشود از کتابخانه استفاده کرد؟
استفاده از کتابخانهها در دانمارک برای تمام شهروندان رایگان هست اهداف اصلی کتابخانهها پخش و در اختیار گذاشتن
امکانات دسترسی به اطالعات مختلف ،آموزش و فعالیتهای فرهنگی هست ،که این امر با در اختیار گشتن اقسام مختلف کتاب،
مجالت ،کتابهای صوتی ،موزیک و دیگر اقالم دیجیتالی از طریق کتابخانه به منظور رشد آگاهی شهروندان امکانپذیر میشود.
در کتابخانه ها ،شما می توانید:
 .1کتاب ،موزیک ،بازی و مجالت را قرض کنید
 .2کتاب ،روزنامه و مجالت را مطالعه کنید
 .3استفاده از کامپیوتر
استفاده از اقالم دیجیتالی به مانند کتاب های الکترونیکی و کتابهای صوتی در  ،eReolen.dkفیلم در
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 filmstriben.dkو مجالت خارجی در  Zinioو Pressreader
همچنین میتوانید کتاب به زبان ماری خود نیز در کتابخانه پیدا کنید ،برای این کار با یکی از کارمندان تماس بگیرید.
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 .6خواندن کتابهای دیجیتالی انگلیسی از طریق  eReolenجهانی
دسترسی به پست الکترونیکی و  NemIDو  .borger.dkدر هر زمان که احتیاج به کمک دارید میتوانید از یک کتابدار
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تقاضای کمک کنید
امکان شرکت در مراسم مختلف در طول سال مثل تاتر کودکان و سخنرانیها
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آدرس و ساعات کار
 Nyborgکتابخانه میدان  Nyborg 5800 ,11تلفن 75 70 33 63
ایمیلbibliotek@nyborg.dk :
ساعات کار:

دوشنبه تا جمعه :ساعت 18-8.30
شنبه :ساعت 13-10
یکشنبه :ساعت ( 15-11تنها در مدت اکتبر تا مارس)
 Ullerslevکتابخانه خیابان مدرسه شماره  5540 Ullerslev ،2تلفن 75 70 33 63
ایمیلbibliotek@nyborg.dk :
ساعات کار:
دوشنبه :ساعت  13-10و 18-15
سهشنبه :ساعت  13-10و 17-15
چهارشنبه :ساعت  13-10و 17-15
پنجشنبه :ساعت  13-10و 18-15
جمعه :تعطیل
شنبه :ساعت 13-10
ساعات کار حتی بدون حضور کارمندی :ساعت 23-7
 Ørbækکتابخانه  5853 Ørbæk ،5 Langemosevejتلفن 75 70 33 63
ایمیلbibliotek@nyborg.dk :
ساعات کار:
دوشنبه :ساعت  13-10و 18-15
سهشنبه :ساعت  13-10و 17-15
چهارشنبه :ساعت  13-10و 17-15
پنجشنبه :ساعت  13-10و 18-15
جمعه :تعطیل
شنبه :ساعت 13-10
ساعات کار حتی بدون حضور کارمندی :ساعت 23-7

