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استفاده از وبسایت
در وبسایت کتابخانه می توانید در تمام مدت شبانه روز از کتابخانه دیدن کنید .در این وبسایت می توانید راهنمائی و
اطالعات در مورد رویدادهای کتابخانه های مختلف اوره برو را بخوانید .در کتابخانه مرکزی شهر کتابهای بسیاری
برای کودکان و بزرگساالن به زبان های دیگر وجود دارد .در وبسایت کتابخانه می توانید با شماره کارت کتابخانۀ
خود یک حساب کاربری و یک ُکد چهار رقمی باز کنید .سپس می توانید مشاهده کنید چه کتاب یا وسایلی را قرض
کرده اید و در چه تاریخی بایستی آنها را پس بدهید .همچنین می توانید کتاب یا وسیله ای را مجدداً قرض کنید یا از
سایر کتابخانه های اوره برو رزرو کنید.
کتابخانۀ بین المللی استکهلم هم در آنجا یک وبسایت دارد که در آن می توانید اخبار کتابخانه و اطالعات در مورد
بسیاری از کتابها به زبان های مختلف را بخوانید.

استفاده از کتابخانه
گرفتن کارت کتابخانه
گرفتن کارت کتابخانه رایگان است .کارت شناسائی بهمراه داشته باشید تا ما به شما کمک کنیم.

کامپیوتر و "وای.فای"
در کتابخانه ها به کامپیوتر و ارتباط اینترنتی بی سیم وجود دارد که شما می توانید از آنها با داشتن کارت یکی از
کتابخانه های اوره برو استفاده کنید .همچنین امکان چاپ و تهیه فتوکپی در مقابل مبلغی هزینه نیز وجود دارد.

مقررات قرض کردن
اگر کتاب یا وسیله ای را به امانت بگیرید و دیر پس بدهید بایستی هزینه پرداخت کنید .اگر کتاب یا وسیله ای را ُگم
کنید نیز بایستی هزینه پرداخت کنید.
می توانید چند روز قبل از تاریخ باز پس دان ،از طریق ایمیل یا پیامک اِس.اِم.اِس یادآوری دریافت کنید .البته مسئولیت بخاطر
آوردن موعد بازپس دادن کتاب و وسایل با خود شماست ،خواه یادآوری دریافت کرده باشید یا نه .اگر تاریخ بازپس دادن را
فراموش کرده اید می توانید از طریق تلفن یا ارسال ایمیل از کتابخانه سوال کنید.

رزور کتاب
شما می توانید کتاب از کتابخانه های مختلف اوره برو را رزرو کنید و با انتخاب خود در هر کتابخانه ای که مایل هستید آنرا
تحویل بگیرید .برای رزرو کتاب می توانید در این وبسایت یک حساب کاربری باز کنید ،یا از طریق تلفن یا ایمیل کتاب رزرو
کنید .سپس وقتی برای تحویل حاضر باشد یک پیام دریافت می کنید ،آنموقع یک هفته فرصت دارید که کتاب را تحویل بگیرید.

