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 کتابخانه مجازی

  کاربرانی که در کتابخانه ی شهر برن بورگ ثبت نام

کرده اند ، می توانند در هر زمانی رسانه های 

 الکترونیکی را دانلود کرده و یا قرض کنند.

  رسانه ، کتابهای الکترونیکی ، مقاالت  04444بیش از

الکترونیکی ، آهنگها و ویدیو های الکترونیکی و 

به زبانهای مطبوعات آنالین موجود هست که شامل: 

 خارجی و چند زبانی و رسانه های کمک آموزشی

 خیلی راحت در خانه و یا در بین راه 

  بدون نیاز به برگشت دادن ، بدون جریمه دیرکرد ، حق

دسترسی بعد از پایان دوره امانت گرفتن به صورت 

 اتوماتیک منقضی می شود

 سئواالت یا پیشنهاداتی دارید؟

 !باکمال میل با درمیان بگذارید

 

 

 

  دوساعت اینترنت رایگان

Lindenplatz 5 

06406 Bernburg (Saale) 

 03471 623001 

 ausleihe@bibliothek-bernburg.de 

www.bibliothek-bernburg.de 

www.facebook.com/StadtbibliothekBernburg 



 ساعات کاری 

 شهریه ها )هزینه ها( 

 

  ، ثبت نام با مدارک شناسایی شخصی ) پاسپورت

 اجازه اقامت )اوسوایز(( صورت می گیرد.

  سالگی  61در ارتباط با کودکان و نوجوانان تا انتهای

، موافقت یکی از اولیای قانونی برای ثبت نام 

 ضروری است.

 مدت قرض گرفتن

  تمدید کردن مدت امانت گرفتن از طریق مراجعه

شخصی ، تلفنی ، از طریق ایمیل و یا آنالین و از 

طریق حساب کاربری ، به شرطی که هیچ گونه 

سفارش قبلی )برای آن رسانه( از طریق دیگران 

  موجود نباشد ، صورت می گیرد.

 

 کاتالوگ آنالین 

  جستجو و سرچ در موجودی رسانه ای کتابخانه ی

 شهر برن بورگ ) همینطور از خانه(

   به روز و معتبر  یشما می توانید با کارت کتابخانه

خود وارد سیستم شوید و حساب کاربری خود را 

 ببینید.

  ثبت نام با یک نام کاربری و رمز= تاریخ تولد شما به

 این صورت :روز،ماه،سال ، صورت می گیرد.

  شما خودتان می توانید تمدیدها را انجام دهید و رسانه

هایی که قصد قرض کردن آن را دارید ولی در حال 

حاضر در کتابخانه موجود نیست را برای قرض 

 گرفتن در نظر بگیرید .

 طریق پیدا می کنید:  اینشما کاتالوگ ما را از 

www.bibliothek-bernburg.de 

 

 

 

  خدمات و پیشنهادات اطالعاتی ما

 مشاوره فردی در طول جستجو 

 کاتالوگ آنالین برای جستجو در کل)مخزن( کتابخانه 

  مراسم ها و برنامه های مختلف )مراسم آشنایی با

 نویسندگان ، ساعتهای روخوانی از کتاب ها(

  تمدید زمان امانت وقرض گرفتن ،پیش سفارشات

 برای رسانه های قرض گرفته شده.

  بین کتابخانه ای)درصورتی که یک گرفتن امانت

 کتاب یا رسانه در کتابخانه نباشد.(

 پیشنهادات رسانه ای ما

  رسانه های ادبیاتی و مطبوعاتی زیبا )همچنین به زبان

 های خارجی و چندزبانی(

  ،رسانه ها و کتب تخصصی ) کتابهای راهنمای زبان

 کتابهای مصور ، لغتنامه ، کتابهای کمکی یادگیری(

  رسانه هایی برای کودکان و نوجوانان )همچنین به

 زبان های خارجی و چندزبانی(

 سی دی ها ، دی وی دی ها و سی دی رم ها 

   ، بازی بازی های کامپیوتری ، بازیهای کنسولی

 هایی مثل تخته و از این قبیل

 کتاب صوتی 

 

 

 

روزکه کتابخانه درآنها  1به مدت 

 باز است 

 دی وی دی ها

روز که کتابخانه در   40به مدت 

 آنها باز است 

 تمامی رسانه های دیگر

یورو 61  بزرگساالن  

 سالگی( 61کودکان/ نوجوانان) تا انتهای  یورو 1

یورو 0  هزینه فقط برای یکبار  

روزه( 16) معتبر برای دوره زمانی   

18 تا  60از ساعت   دوشنبه 

18 تا  64از ساعت   سه شنبه ، پنج شنبه ، جمعه 

 چهارشنبه ، شنبه  64تا  64از ساعت 


