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  ثبت نام
هنگامی که قصد امانت گرفتن رسانه ها از کتابخانه شهر را داريد، بايد نام خود را در قسمت اطالعات استفاده کنندگان 

خود ثبت کنيد. برای ثبت نام شما نياز به کارت شناسايی معتبر داريم. در صورتی که پاسپورت و يا گواهی نامه رانندگی 
را گم کرده ايد، ما به يک سند جايگزين نياز داريم تا آدرس دقيق شما را تاييد کند (گواهی ثبت). لطفا تغيير آدرس خود 

  را سريعا به ما اطالع دهيد.
سال، اين مدارک به همراه مواقت نامه کتبی از طرف مربی/آموزگار آن ها  16برای ثبت نام کودکان و نوجوانان زير 

  الزم است.
  کارت خدمات

 17تا  12، نوجوانان بين € 10به ميزان  SGB، برای دريافت کنندگان کمک بر اساس € 22در ازای پرداخت ساالنه 
ماه سال  12، می توانيد کارت خدمات را دريافت کنيد. با داشتن اين کارت کتابخانه می توانيد  € 8سال فقط با پرداخت 

م اسناد به رايگان استفاده کنيد. شما می توانيد کارت خود را تمديد کنيد يا آن را در تمام بخش های کتابخانه شهر از تما
  تمديد نکنيد، باطل کردن امکان پذير نيست.

سال کارت رايگان دريافت می کنند، با اين کارت تنها می توان کتاب و رسانه های مخصوص کودکان را  11کودکان تا 
ادر شده و قابل انتقال نمی باشد. در صورتی که کارت خود را گم کرده ايد، امانت گرفت. کارت خدمات به نام شما ص

لطفا هر چه سريع تر به کتابخانه اطالع دهيد تا اين که کارت شما مسدود شود. تا زمان اعالم مفقود شدن کارت، شما 
  مسئول هر گونه سوء استفاده احتمالی خواهيد بود.

  به بخش رزرو کتاب در کتابخانه مرکزی و يا شعب آن ارائه دهيد. در هر بار امانت گرفتن، بايد کارت را
  مدت امانت

در هر بار امانت گرفتن، اطالعات مربوط به مهلت بازگرداندن رسانه های امانت گرفته شده را دريافت می کنيد. به 
را تا شش هفته نزد خود  هنگام بازگرداندن رسانه های امانت گرفته شده، يک رسيد دريافت می کنيد که می توانيد آن

  نگه داريد.
هفته است؛ در غير اين صورت شرايط زير برقرار  4مهلت امانت برای کتاب، کتاب صوتی، کاست، يادداشت و بازی 

  است:
  هفته 1فيلم سينمايی  
  رسانه هایAV  ،سی دی موسيقی، دی وی دی و ويدئو)CD-ROMs (بازی های رايانه ای و کنسول بازی ،

  هفته 2
  هفته 2هر نسخه از مجالت  

  تمديد
  تمديد دوره امانت تا سه بار امکان پذير است. اين کار را ميتوانيد به روش زير انجام دهيد

 ،در محل کتابخانه  
   



 (در اينجا به حساب کاربری خود وارد می شويد) از طريق سايت  
 ) از طريق ايميلverlaengerung@stadtbibliothek.essen.de(  
  426 42 88يا  425 42 88 0201از طريق تلفن.  

لطفا توجه داشته باشيد، تمديد تنها زمانی امکان پذير است که رسانه مورد نظر از طرف شخص ديگری از قبل رزرو 
  نشده باشد.

  باجه تحويل کتاب
  جا به امانت گرفته ايد.لطفا توجه داشته باشيد، در صورت امکان رسانه را به همان کتابخانه ای تحويل دهيد که از آن

برای رسانه هايی که از کتابخانه مرکزی به امانت گرفته ايد، امکان تحويل به باجه تحويل در خارج از کتابخانه وجود 
  دارد. از اين طريق می توانيد اکثر رسانه های به امانت گرفته شده را به کتابخانه بازگردانيد.

  در کنار درب ورودی اصلی قابل دسترسی است.باجه تحويل در قسمت سمت چپ راه پله و 
نکته مهم! در صورت بازگرداندن رسانه های به امانت گرفته شده به باجه تحويل پس از نيمه شب، در صورتی که 

  تاريخ مورد نظر روز قبل بوده باشد مشمول جريمه خواهيد شد!
  هزينه ها

کند. در اين صورت دنيا به آخر نمی رسد. ولی متاسفانه معموال پيش می آيد که شخص تاريخ بازگرداندن را فراموش 
  می باشد.€  0,25بايد هزينه جريمه را پرداخت کنيد، که برای هر رسانه به ازای هر روز دير کرد مبلغ 

اين هزينه و ساير هزينه ها و نيز شرايط کلی استفاده کنندگان از طرف شورای شهر بر اساس آيين نامه هزينه ها تعيين 
شوند و هنگام ثبت نام نسخه ای از آن را دريافت خواهيد کرد، اما در اينجا نيز می توانيد آن را مشاهده کنيد و يا از می 

  آن پرينت بگيريد.
لطفا توجه داشته باشيد که در صورتی که هزينه ها از يک حدی باالتر روند حساب شما مسدود می شود و ديگر امکان 

ت. در چنين مواردی لطفا ايميلی به آدرس امانت گرفتن را نخواهيد داش
verlaengerung@stadtbibliothek.essen.de .بفرستيد و يا تماس بگيريد. ما با کمال ميل به شما کمک می کنيم  

  انتقال
از طريق امکان انتقال می توانيد برای دريافت رسانه هايی که در کتابخانه ديگری هستند سفارش دهيد. برای سفارش می 

  يد از طريق ايميل يا تلفن با کتابخانه مورد نظر تماس بگيريد.توان
  عدد است. 3تعداد رسانه هايی که می توان به رايگان از طريق سيستم انتقال دريافت کرد 

  رزرو
در صورتی که رسانه مورد نظر که قصد امانت گرفتن آن را داريد در تمام شعب کتابخانه شهر امانت داده شده است، 

برای هر واحد آن را رزرو کنيد. درخواست رزرو شما از طرف کارکنان کتابخانه شهر €  1 می توانيد با پرداخت مبلغ
  نيز وجود دارد ...با کمال ميل انجام خواهد شد. امکان رزرو آنالين 


