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کتابخانه شهر اولوـ کتابخانه استان (والیت اولو)Oulu

خدمات کتابخانه
همه می توانند به کتابخانه بروند .استفاده از کتاب ها مجانی است .کتابخانه شهر اولو دارای یک کتابخانه بزرگ مرکزی است و در مرکز
شهر اولو قرار دارد و در مناطق مسکونی دارای کتابخانه های محلی می باشد.
اتوبوس های (بس های) مخصوصی که در داخل آنها کتابخانه است و بنام ماشین کتابخانه (کتابخانه موتری) معروفند ( )Kirjastoautoو
در محل هایی که کتابخانه ندارند این اتوبوس ها به آنجا می روند و می توان آز آن کتاب قرض کرد.
شما می توانید به کتابخانه بیایید و کتاب و مجله بخوانید و آنها را قرض کنید .همچنین می توانید سی دی  ،فیلم و یا کتاب صوتی قرض
کنید.
در کتابخانه می توانید از کامپیوتر و اینترنت استفاده کنید .کتابخانه در خدمت بچه ها  ،جوان ها و بزرگساالن می باشد.
در کتابخانه موارد زیر موجود است:
-

کتاب اطالعات علمی
رومان ،شعر ،کتاب عکس
کارتن
مجالت
صفحه های سی دی موسیقی
نت های موسیقی
دیوی دی های فیلم ها و فیلم های بلوری
کالس های زبان از طریق دیوی دی یا سی دی
کتاب صوتی

کتابها و دیگر مواد مورد استفاده به زبانهای فنالندی  ،سوئدی (سویدنی) و چند زبان دیگر می باشند .در کتابخانه ممکن است کتاب به
زبان شما هم باشد.

چگونگی استفاده از کتابخانه
شما می توانید آزادانه به کتابخانه بیایید ،دنبال اطالعات بگردید یا اینکه از کامپیوتر استفاده کنید .در محلی که به موسیقی اختصاص داده
شده می توانید به موسیقی گوش بدهید.
کتابخانه محل آرامی برای خواندن و مطالعه است .وقتی شما در داخل کتابخانه هستید باید دیگران را هم در نظر بگیرید و آرامش آنها را
بهم نزنید.
در صورت احتیاج می توانید از مسئولین و راهنمایان کتابخانه کمک بگیرید .کارکنان کتابخانه شما را برای استفاده از کتابخانه کمک می
کنند .آنها همچنین به شما برای پیدا کردن موضوع مورد احتیاج و یا اطالعاتی که بدنبال آنها می کردید کمک می کنند.

قرض گرفتن وسایل کتابخانه
شما می توانید کتاب و یا مواد دیگری را از کتابخانه قرض کنید.
برای قرض گرفتن احتیاج به کارت کتابخانه دارید .همه کسانی که در فنالند زندگی می کنند می توانند کارت کتابخانه بگیرند .وقتی شما
پاسپورت و یا کارت هویت خود را به کارمندان کتابخانه نشان بدهید آنها برای شما کارت کتابخانه تهیه می کنند.
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افرادی که سن آنها زیر  18سال است با اجازه سرپرست خود و یا کس دیگری که مسئول نگهداری آنها است می توانند کارت بگیرند.
بدون داشتن کارت کتابخانه نمی توانید کتاب قرض کنید .بنابر این فراموش نکنید که حتما کارت کتابخانه را با خود همراه داشته باشید.
می توانید از کارمندان کتابخانه و یا از ماشین اتوماتیک چیزی که می خواهید از کتابخانه قرض بگیرید.
کارت کتابخانه شخصی است .کسان دیگری غیر از صاحب کارت از آن اجازه نیست استفاده کنند .شما مسئول چیزی هستید که از
کتابخانه قرض کرده اید .اگر کارت کتابخانه را گم کردید و یا آدرس شما عوض شد حتما به کتابخانه خبر بدهید.

مدتی که می توانید قرض بگیرید
مدت قرض گرفتن کتاب معموال چهار هفته است .قرض بعضی از چیزها مثل بعضی کتابها  ،مجالت ،موسیقی های ضبط شده و فیلم ها
ممکن است کمتر باشد.
وقتی شما چیزی را قرض می کنید به شما رسیدی می دهند که در آن نام چیزی که قرض گرفته اید و آخرین تاریخی که شما باید آن چیز
را به کتابخانه پس بیاورید نوشته شده .اگر آنرا دیر برگردانید شما باید جریمه دیر کرد آنرا بپردازید.
می توانید مدت قرض کتاب را تجدید کنید .در اینصورت باید به کتابخانه تلفن کنید یا از طریق اینترنت این کار را انجام بدهید.
اگر بخواهید مدت قرض گرفتن را ادامه بدهید ،احتیاج به شماره رمز (نمبر رمز) دارید و آنرا می توانید از کتابخانه بگیرید.
اگر کس دیگری آن چیزی که شما قرض کرده اید را رزرو کرده باشد شما دیگر نمی توانید مدت قرض گرفتن آنرا تجدید کنید.

برگرداندن چیزی که قرض گرفتید به کتابخانه
می توانید چیزی که قرض گرفتید را به هر کتابخانه ای که بنام اوتی کتابخانه ( )OUTI-kirjastoاست بر گردانید و موقع برگرداندن
احتیاج به کارت ندارید.

رزرو کتاب
شما می توانید کتاب ،سی دی ،فیلم و چیزهای دیگری را که می خواهید رزرو کنید .این کار را می توانید یا مستقیما از کتابخانه و یا از
طریق اینترنت انجام بدهید .کتابخانه به شما اطالع خواهد داد که کی می توانید بروید و آنرا قرض کنید.
قرض کردن کتاب مجانی است ولی اگر شما نروید و آنرا بیاورید باید جریمه بپردازید.

برگزاری ها در کتاب خانه
در کتابخانه نمایشگاه و برنامه های دیگر برای مشتری در سن های مختلف برگزار می شود .در مورد این برگزاری ها در کتابخانه و
ساید کتابخانه اطالع داده می شود .www.ouka.fi/kirjasto

کتابخانه خود خدمات و یا خود عملیات (سلف سرویس)
شما می توانید به بعضی از کتابخانه ها بروید با وجود اینکه کارمندان کتابخانه در آنجا نباشند .در اینصورت شما برای وارد شدن به
کتابخانه احتیاج به کارت کتابخانه و شماره رمز دارید.

