
ָָאָ איןָָהבאָ ך־ברו רעברא 
טעקָ! ָביבליא 

דָא זענען ֿפַארַאן ביכער ֿפַאר קינדער און דערװַאקסענע אויף ַא סך ֿפַארשײדענע שּפרַאכן. מיר הָאבן 

ע רעקָארדירטע רעדן־ביכער, זשורנַאלן און צַײטשריֿפטן, צוטריט צו  קלַאנגביכער, שּפרַאך־קורסן, סּפעציעל

דינסטן ֿפַאר למשל עלעקטרָאנישע ביכלעך און ֿפילמען. ּכדי צו קענען בָארגן עלעקטרָאנישע  ֿפַארשײדענע 

דזערע עּפעס, דַארף מען ַא קַארטל. מע מוז הָאבן דָאס קַארטל ּכדי צו קענען שַאֿפן ַא קָאנטע און ניצן אונ

 ס קָאמּפיוטערס און װַײ־ֿפַײ.ביבליָאטעק ערדינסטן. מע דַארף אויך דָאס קַארטל ּכדי צו ניצן דעלעקטרָאנישע 

 

ַָאזויָקריגטָמעןַָאָקַארטל
קַארטל   דער אַ אָ דָאס ערשטע קַארטל איז בחינם. ּכדי צו קריגן ַא קַארטל מוז מען ָאּפװַײזן זַײן לעגיטימַאציע. מיט 

 קיקגעבןאון אויף ס'נַײ בָארגן, בָארגן  ןמע ּפַארָאל קען אַ  אידענטיֿפיקַאציע־נומער מיט דער ַאן, אָ ּפַארָאל מיט אַ 

קַארטל־נומער זַײן . ַא ּפָאר עלעקטרָאנישע דינסטן ֿפָאדערן ַאז מע לָאגט ַארַײן מיט  ביכער אין אונדזערע אויטָאמַאטן

יָאר מוז הָאבן זײערע עלטערנס  15און אויך ּפַארָאל. קינדער אונטער  ,אידענטיֿפיקַאציע־נומער זַײן ָאדער

ערלויבעניש װָאס די עלטערן מוזן אונטערשרַײבן, איז דָא אויף דערלויבעניש ּכדי צו קריגן ַא קַארטל. דָאס ד

 .אונדזער װעבזַײטל

 

ָ
ָטערמינען

למשל,  טעג. עס זענען דָא אויסנעמען. 28אין משך ֿפון  ָאדער עּפעס ַאנדערש מע קען, געװײנטלעך, בָארגן ַא בוך

 מוז מען גיכער קריקגעבן ביכער מיט רעזערװַאציע־רײ. דער טערמין איז דָא אויֿפן קװיטל.

 

 ָ
רגןָאויףָס'נײַָ ָבא 

טָאמער, װַארטן קײנער נישט אויֿפן בוך װָאס דו הָאסט געבָארגט, קענסטו עס בָארגן אויף ס'נַײ, ָאבער נישט מער 

 מָאל.  5װי 

 

ָרעזערװַאציעס
עס איז װען  בריװ מיט ּפרטים װעגןַא בליצבריװ ָאדער ַא , רעזערװירט ַא בוך קריגט מען ַא טעקסטלװען מען 

ֿפַארַאן צו ָאּפנעמען. די רעזערװַאציעס זענען בחינם. מע קען די רעזערװירטע זַאך ָאּפנעמען בַײ ַא ֿפָאלקסביליָאטעק 

 אין דער קָאמונע.

 

 

ים ָּתנא 
 צו בָארגן איז בחנים  •

ז  ידָאס װָאס מע הָאט געבָארגט צו דער צַײט. דער טערמין אמע טרָאגט ַאלײן דָאס ַאחריות צו קריקגעבן  •

 דָא אויֿפן קװיטל.

 מע קען בָארגן און קריקגעבן ביכער אויף יעדער ֿפָאלקסביבליָאטעק אין דער קָאמונע. •

בָארגן עס אויף ס'נַײ צו שּפעט, דָארף מען גטע בוך צו שּפעט, ָאדער רטָאמער, גיט מען קריק דָאס געבאָ  •

 צָאלן ַאן ָאּפצָאל.

  bibliotek.orebro.se/avgifterאינֿפָארמַאציע װעגן ָאּפצָאלן איז דָא אויף  •

 טָאמער, צעשטערט מען דָאס װָאס מע הָאט געבָארגט, מוז מען אומקערן די הוצָאות. •

רזיכערן ַאז נָאמען און איבעריקע קָאנטַאקט־ מע טרָאגט ַאלײן דָאס ַאחריות װען ס'קומט צו ֿפאַ  •

 זענען דערהַײנטיקט. ־נומעראינֿפָארמַאציע, למשל, ַאדרעס, בליצּפָאסט און צעלקע

בוך געבָארגט מיט זַײן קַארטל. דערֿפַאר, טָאר מען נישט געבן זַײן  ןמע טרָאגט דָאס ַאחריות ֿפַאר יעד •

זַײן ביבליָאטעק װען מע הָאט דָאס קַארטל ֿפַארלוירן ּכדי עס  קַארטל צו עמעצן ַאנדערש. מע מוז דערצײלן

 בטל צו מַאכן.



 די עלטערן טרָאגן דָאס ַאחריות ֿפַאר דָאס װָאס זײערע קינדער הָאבן געבָארגט.  •

 .bibliotek.orebro.se/lanevillkorדי ֿפולשטענדיקע ּתנָאים זענען דָא אויף  •

ָ

טעקָאיןָדערָהײםָ  bibliotek.orebro.seָ-דיָביבליא 
ָמעָקען:

ָ

 זוכן אונדזער קַאטַאלָאג, הערן צו קלַאנגביכער, לײענען עלעקטרָאנישע ביכער און בָארגן ֿפילמען. •

 בַאשטעלן דיסטַאנץ־בָארג און איבערגעבן ֿפָארשלָאגן װעגן װָאס די ביבליָאטעק זָאל אַײנקויֿפן •

 מעׂשה־שעהען, שרַײבער־בַאזוכן אַאזֹ"װ. –זען װָאס געשען אויף דער ביבליָאטעק  •

 ֿפַאר קינדער, יוגנט און דערװַאקסענע. געֿפינען בוך־ֿפירלײגן און בעסטסעלער־טַאבעלעס •

 לײענען צַײטונגען און צַײטשריֿפטן ֿפון ַא סך ֿפַארשײדענע לענדער. •

 ביבליָאטעקס װעבזַײטל ּכדי צו רעזערװירן און בָארגן עּפעס אויף ס'נַײ.ַארַײנלָאגירן אויף דער  •

 

( און טװיטער  orebrobibliotek ביבליָאטעק איז אויך דָא אויף ֿפײסבוק, אינסטַאגרַאם )רעבראָ אָ 

(@orebrobibliotek.) 

 

  bibliotek.orebro.se/nyhetsbrev ָאבָאנירט אויף דער ביבליָאטעקס נַײעס־בלעטל: 

 

אינֿפָארמַאציע װעגן ַאדרעסן צו ַאלע ביבליָאטעקן, ַאדרעסן און ָאֿפן־שעהען איז דָא אויף אונדזער װעבזַײטל  
bibliotek.orebro.se 


