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 به کتابخانه ی شهر پىتسذام و استان برانذنبىرگ خىش آمذیذ

اصْل ّ هثاًی  تشای پٌاٍ خْیاى 

 ثبت نام

َ ی تی سین ثثت ًام الضاهی است/خِت اهاًت هٌاتع ّ استفادٍ اص ایٌتشًت . شثک

 چگىنه؟

 ی هعتثش ُوشاٍ تا گْاُی سکًْت یا هدْصاقاهت تا رکش هذت اعتثاس، ُوشاٍ داشتَ تاشیذ َ . لطفا گزسًاه

 .ًشاًی کًٌْی شوا تایذ دس گْاُی ًْشتَ شذٍ تاشذ

 پس اص آى کاست عضْیت کتاتخاًَ تَ صْست سایگاى تشای هذت اقاهت صادس هی شْد. 

 امانت

 چه؟

 ُا َ  کتاب ُا ّ هدل

  (دی ّی دی ّ تلْ سی تَ صتاى ُای هختلف)فیلن ُا 

 لْذ ُای فششدٍ هْسیقی 

 کتاب ُای گْیا تَ صتاى ُای هختلف 

 هٌاتع آهْصش صتاى آلواًی: 

 ی تاال َ  هْاد آهْصش صتاى دس طثق

 کتاب ُای سادٍ تَ صتاى آلواًی دس طثقَ ی ُوکف 

چنذ عذد؟ 

 تعذاد سَ هْسد تَ صْست ُن صهاى 

 برای چه مذت؟

 لطفا اطالع . هذت اهاًت تَ ًْع هٌثع تستگی داسد، تشای هثال چِاس ُفتَ تشای کتاب ّ یک ُفتَ تشای فیلن

! حاصل کٌیذ

 کجا؟

 تَ اهاًت گشفت کتاب اص طشیق دستگاٍ ُای سصسّ خْدکاس. 

 پس دادى کتاب تا استفادٍ اص دستگاٍ ُای خْدکاس استشداد. 

 هزینه

 کاست .دس صْست دیشکشد تاصگشت، سساًذى آسیة یا گن کشدى هٌاتع هی تایست خشیوَ پشداخت شْد 

دس صْست پشداخت . عضْیت کتاتخاًَ دس صْست داشتي تذُکاسی تَ هثلغ پٌح یْسّ، هسذّد هی شْد

 .شذى هثلغ، حساب کاستشی شوا هدذدا فعال خْاُذ شذ

 اینترنت

  ٍتا کاست عضْیت هی تْاى تَ طْس سایگاى سّصی تا دّ ساعت تا سایاًَ ُای کتاتخاًَ اص ایٌتشًت استفاد

 .ُش ساعت اضافی یک یْسّ. پس اص دّ ساعت استفادٍ اص ایٌتشًت شاهل ُضیٌَ هی شْد. کشد

 لطفا پس اص اتوام کاس، ثثِت خشّج سا . (تاسیخ تْلذ)شواسٍ ی کاست عضْیت ّ سهض عثْس : ّسّد

 !فشاهْش ًکٌیذ

! تَ ها هشاخعَ کٌیذ. آیا سْالی داسیذ؟ تا کوال هیل تَ شوا کوک هی کٌین


