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اﻣﺎﻧت

ﺑﮫ ﻛﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺧودﺗﺎن ﺧوش آﻣدﯾد
اﺳﺗﻔﺎده از ﻛﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑراى ﻋﻣوم آزاد اﺳت .ﻣﺎ اﻣﻛﺎﻧﺎت ﺑﺳﯾﺎرى دارﯾم ﻛﮫ ﺷﻣﺎ
ﻣﻰ ﺗواﻧﯾد ﺑطور راﯾﮕﺎن از آن ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻛﻧﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻰ ﺗواﻧﯾد ﻋﺿو
ﻛﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑﺷوﯾد ،ﻛﺗﺎب ﻗرض ﮐﻧﯾد و ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺑرﯾد
اﺳﺗﻔﺎده از ﻛﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺷرح زﯾر اﺳت:
ﭘرﯾﻧﺗر ﻛﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻧﯾز
ﻋﻼوه ﺑر ﻗرض ﻛردن ﻛﺗﺎب ،ﻣﻰ ﺗواﻧﯾد از ﻛﺎﻣﭘﯾوﺗر و
ِ
اﺳﺗﻔﺎده ﻛﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑراى اﺳﺗﻔﺎده از اﯾﻧﺗرﻧت ﻧﯾز ﻛﻣك ﺑﮕﯾرﯾد – از
ﻛﺗﺎﺑدار ﺑﭘرﺳﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻰ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﻏﯾر از زﺑﺎن داﻧﻣﺎرﮐﯽ ،ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎى
دﯾﮕر ﻧﯾز ﻛﺗﺎب ﻗرض ﻛﻧﯾد .در ﺳﺎﯾت زﯾر ،ﻓﯾﻠم ،ﻛﺗﺎب ،ﮐﺗﺎب ھﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ
)اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ( و ﮐﺗﺎب ھﺎی ﺻوﺗﯽ )ﮔوﯾﺎ( ﻣوﺟود ﻣﻰ ﺑﺎﺷد
www.verdensbiblioteket.dk

ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﻣﻰ ﺗواﻧﯾد ﻛﺗﺎب ھﺎى ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﻔﺎرش ﺑدھﯾد و آن ھﺎ را از
ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﺣﻠﯽ ﺧود ﺗﺣوﯾل ﺑﮕﯾرﯾد
آﮔﺎھﯽ دادن و اﻧﺗﻘﺎل ﻓرھﻧﮕﯽ در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ
ﻛﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ اﻣﻛﺎﻧﺎت ﺑﺳﯾﺎرى ﺑراى ﻛودﻛﺎن و ﺑزرﮔﺳﺎﻻن دارد .از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺎﺷﮕﺎه
آﻣوزﺷﻰ زﺑﺎن ﯾﺎ ﻣوارد دﯾﮕر.
ھﺎى ﻛﺗﺎب ﺧواﻧﻰ ،ﻧﻣﺎﯾش ﺗﺋﺎﺗر ،ﻛﻣك
ِ
ﻛﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮥ ﻛودك ﻧﯾز اﻣﻛﺎﻧﺎت ﻓراواﻧﻰ ،ھم ﺑراى ﺗﻔﻛر و اﻧدﯾﺷﮥ ﺑﯾﺷﺗر و ھم
ﺑراى ﺳرﮔرﻣﻰ دارد
ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد...
• ﻛﺗﺎب ،ﻓﯾﻠم و ﻣوارد دﯾﮕر ﭘﯾدا ﻛﻧﯾد
• در ﻣورد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺣﻠﻰ ﺧود ﺑداﻧﯾد
• اطﻼﻋﺎت ﮐﺳب ﻧﻣﺎﯾﯾد.
• در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎى ﻣﺧﺗﻠف ﺷرﻛت ﻛﻧﯾد
در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﺣﻠﯽ ﺧود...

از ﻛﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﺣﻠﻰ ﺧود دﯾدن ﻛﻧﯾد و از
اﻣﻛﺎﻧﺎت ﻛﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑراى ﺧود و ﺧﺎﻧواده
اﺗﺎن ﺑﺎﺧﺑر ﺷوﯾد.

Velkommen på dit
bibliotek
Her er alle velkomne. Vi har mange tilbud, du kan
gøre brug af, og det er helt gratis. Du kan også
blive oprettet som låner og låne bøger med hjem.
Sådan kan du bruge dit bibliotek
Udover at låne bøger kan du på biblioteket få adgang til computer og printer. Du kan få hjælp til
selvbetjening på nettet – spørg bibliotekaren. Derudover kan du få bøger på andre sprog end dansk.
På www.verdensbiblioteket.dk er der ﬁlm, bøger,
e-bøger og lydbøger. Du kan for eksempel bestille
bøger på arabisk, som du kan hente på dit eget
bibliotek.
Kultur, oplysning og formidling på biblioteket
Biblioteket har mange tilbud til både børn og voksne. Det kan være læseklubber, teaterforestillinger,
sproghjælp eller noget andet. Børnebiblioteket har
også en masse tilbud, hvor der er plads til både
fordybelse og underholdning.
…Du kan
• ﬁnde bøger og meget andet
• få viden om lokalsamfundet
• ﬁnde informationer
• gå til arrangementer
... på dit lokale bibliotek

Besøg dit nærmeste bibliotek og
ﬁnd ud af, hvilke tilbud de har til dig
og din familie.

