کتابخانه برای عموم باز است.
در کتابخانه ،کتاب برای کودکان و بزرگساالن با زبانهای مختلف ،همچنین
روزنامه ،مجله ،دوره آموزش زبان ،اطالعات در مورد جامعه ،موزیک،
فیلم ،کامپیوتر و غیره  ......موجود میباشد.

به کتابخانه خوش آمدید!
ساعات کار کتابخانه:

مدت زمان قرض گرفتن معموال  4هفته میباشد ،اما این زمان میتواند کوتاهتر
هم باشد ،قبض رسید را کنترل کنید.

Mockfjärds bibliotek:
دوشنـبه09-13 :
سـهشنبـه19-15 ,13-09 :
چهارشنبه13-09 :
پنجشـنبه19-15 ,13-09 :
جمعــه13-09 :
شنبـــه :تعطیل است
یکشنبه :تعطیل است

Djurås bibliotek:
دوشنـبه10-13 :
سـهشنبـه19-10 :
چهارشنبه16-10 :
پنجشـنبه19-10 :
جمعــه16-10 :
شنبـــه13-10 :
یکشنبه :تعطیل است

شما مسئول کتابهای به امانت گرفته شده خود هستید .اگر کتابها را گم کنید ،یا
آنها خسارت ببینند ،یا اگر آنها را دیر به کتابخانه برگردانید ،باید هزینه
جبران آنها را به کتابخانه بپردازید.

Björbo bibliotek:
چهارشنبه13Jämn vecka-10 :
پنجشـنبه19-16 :

Floda bibliotek:
دوشنـبه10-13 :
سـهشنبـه19-16 :

قرض کردن کتاب در کتابخانه مجانی میباشد.
برای قرض کردن کتاب ،به کارت قرض گرفتن احتیاج دارید .کارت قرض
گرفتن مجانی میباشد.

اگر نمی توانید آن چیزی را که در کتابخانه جستجو می کنید ،برای مثال
کتابهایی به زبان خودتان پیدا کنید از کارمندان کتابخانه سئوال کنید .در اکثر
موارد کتابخانه می تواند کتابهای درخواستی شما را از طریق خرید و یا
امانت گیری آنها از کتابخانه های دیگر فراهم کند.
به سایت کتابخانه مراجعه کنید .در اینجا می توانید در کاتالوگ کتابخانه به
جستجوی کتابها بپردازید .شما همچنین می توانید در کاتالوگ کتابخانه کتاب
رزرو کنید ،کتابهای قرض گرفته خود را ببینید ،کتابهایتان راتمدید کنید و
غیره......
آدرس سایتbibliotek.gagnef.se :
اگر احتیاج به کمک و یا سئوالی دارید با کارمندان کتابخانه تماس بگیرید!

E-post: bibliotek.djuras@gagnef.se

Mockfjärds bibliotek
Skolvägen 1
785 43 Mockfjärd
تلفن0241-15463 :

:تلفن Postadress /
Djurås bibliotek
Industrivägen 8
785 61 Djurås
تلفن0241-15205 :

Björbo bibliotek
Rimgattu 6 G
785 45 Björbo
تلفن0241-15314 :

Floda bibliotek
Kamholsvägen 5
785 44 Dala-Floda
تلفن0241-15302 :

