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  های عمومی توانید عضو کتابخانه  باشد. با پر کردن فرم زیر می  های تخصصی با ورود آزاد برای عموم می و کتابخانه  عمومی های شهر شامل کتابخانه های شبکه کتابخانه

را دریافت کنید. هر کدام از آنهایا تخصصی شده و کارت عضویت   

 خانم❏ آقا❏        

.............................             ) با حرف بزرگ در التین( نام خانوادگی:  

.............................             نام  :   

 ❏مذکر     ❏/                              جنس : مونث       تاریخ تولد :          /    

 .........................................:.............................................................................. آدرس

 کّد پستی :       .............................            شهر :................................

 .................................@....................ایمیل :...............

 .………………… تلفن :  ........................................              تلفن همراه :

 گیرد : اگر ثبت نام از طرف شخص ثالث انجام می

 .............................        نام و نام خانوادگی شخص مورد نظر :

      

 .❏ مذکور سکونت دارم کنم که در آدرس  من گواهی می

 ❏ های شهر پاریس که یک نسخه از آن در اختیار من قرار گرفته است اطالع حاصل کرده ام. کنم که از مقررات کتابخانه  گواهی می

 ❏خیر❏بله  بر دار شوم:های روز کتابخانه خ برکنم که از طریق ایمیل از اطالعت مربوط به عضویت خود و از خ  تقاضا می

 زیر را دارم : منابع امانت تقاضای

  ✓❏ های آموزش زبان، ...( ، متد تی، مجله، موسیقی) کتاب، کتاب صو  مجانی منابع- 

  ❏یورو۳۰.۵هزینه سالیانه                       وتی بخش بزرگساالن صهای  دی  سی -

  ❏یورو ۶۱هزینه سالیانه                       های تصویری دی  دی( و سیفیلم )دیوی -

 

 ان کودکبرای 

 باشد.  اطالعت در پشت صفحه موجود می

 کودک پر شود.  گواهی زیر باید توسط مسئول قانونی

 دهم.  مدارک عالمت زده شده را می امانتکودک اجازٔه ثبت نام وی برای         به عنوان                 اینجانب

یان و بخش ابخش ناشنو درتا بتوانم  دهم  میبرند : در حین اولین ثبت نام، گواهی را ارائه   شرایط خاص معلوالن بهره میاز که  برای کسانی
 .مند شومبهر رایگان به صورت ها ها و دیویدی دی  منابع متناسب، سیاز دیگر خوانان 

 امضا :                                                                                         تاریخ :

 شود. میضویتی در حین ثبت نام پرداخت نهیچ حق ع
 گردد.  ابالغ می  دستور پرداخت از طرف خزانه ملی

 .توسط مسول کتابخانه پر شود

 .……………………………کتابخانه ثبت نام :
 …………………………… شماره ثبت نام :

 :……………………………  کارمند شهر پاریس SOIشماره
 ……………………………وارد خاص معافیت از پرداخت هزینه : م

  ریاست امور فرهنگی
 ها و کتاب خوانی دفتر کتابخانه

 
 

 پاریس شهر های کتابخانه در نام ثبت



 

  کودکان  قابل توجه والدین و مسئولین قانونی

باشد. کودکان   باشد و پذیرای کودکان و یا نوجوانان تنها و یا با همراه می  کتابخانه که محل خواندن برای تفریح و یا کار است برای عموم آزاد می
خانه ی کتابکنید چرا که ورودی و خروج کنیم که کودکان کمسال را همراهی  باشند : اکیدا به شما توصیه می  والدین خود می  قانونینظارت تحت 

 ی شود.مکنترل ن

 های انتخاب شده از طرف کودکان ندارند. مسئولین کتانخانه مسئولیتی در قبال کتاب

 شود.  سال قرض داده نمی ۱۸سال و یا  ۱۶سال،  ۱۲ها به افراد پایین از  از ویدیو  مطابق قانون برخی

های  توانند با اجازٔه والدین به کلکسیون  سال، کودکان تنها می ۱۲تا  ۷د. بین توانند مدارک "کودکان" را قرض بگیرن  سال تنها می ۷کودکان زیر 
 داشته باشند.  بزرگساالن دسترسی

 آزاد داشته باشند مگر اینکه والدین آنها خالف آنرا با نوشتن بر روی کاغذ  توانند به کلکسیون بزرگساالن دسترسی  سال به باال، کودکان می ۱۲از 
 .ذکر کرده باشند

 

  اطالعات کلی
 باشد.  های شهر پاریس برای عموم آزاد می خانهبه شبکه کتاب ورود
 باشد.  د از ثبت نام و دریافت کارت عضویت مجاز میعو یا استفاده از منابع تنها ب امانت

تواند حاضر باشد میتواند شخص  یهنگام ثبت نام از عضو خواسته میشود که شخصا حضور داشته و مدارک شناسائی خود را ارائه دهد. اگر او نم
مورد نظر خود را وکیل کند. در این صورت این شخص میبایستی گواهی وکالت و شناسائی خود را ارائه دهد. هر گونه گواهی قالبی بر طبق 

 قرار خواهد گرفت.  قانون جزائی مورد پیگرد قانونی ۳-۳۱۳و  ۱-۳۱۳، ۴-۴۴۱، ۱۹-۴۳۳های  بند
 های عمومی شهر منابع را به امانت گرفت. ی دهد که از تمام کتابخانهان اینرامامک  کارت عضویت آبی

 ثبت نام کرده اند. از منابعی است که برای استفاده یهای اختصاصی ) کارت زرد(، محل کار در اولویت اعضا در کتابخانه

یا دزدیده شدن کارت. بنابرین بهتر است که هر مورد  شود حتی در صورت گم شدن و  استفاده ایست که از کارت می مسئول صاحب کارت عضویت
 گم شدن یا دزدیده شدن کارت سریعا به کتابخانه گزارش شود.

به مسئول کتابخانه گزارش  مشاهده شدهکتاب  امانت. بهتر است که هر گونه ایراد یا خرابی که موقع است هگرفته شدامانت  منابعول ئمس هرعضو
 . شود

 د.هیچ گونه ترمیمی را انجام بدهنمیبایستی  عضوخود 

پس داده شود که امکان قرض مجدد آن نباشد ) خط کشی شده، نشانه گذاری شده، لک شده، پاره شده، خیس   که گم شود و یا در حالتی  هر مدرکی
 آن طلب خواهد ّشد.مورد نظر در بازار موجود نباشد، ارزش معادل  منبعکه   شده،...( باید به قیمت روز پرداخت شود. در صورتی

 کند. جریمه دیرکرد را منتفی می پرداخت منبعپرداخت هزینه کامل 

 ت تکمیلی، مسئولین کتابخانه در اختیار شماهستند.االن شده اند. برای هر گونه اطالععقوانین در کتابخانه اکل 

  مدت زمان امانت

 .تاریخ بازگشت، قبل از اتمام ب عضوبار، حضوری و یا از طریق اینترتت از حسا ۲روز، قابل تمدید  ۲۱

 .سانتیم یورو برای کودکان ۷سانتیم یورو برای هر مدرک و به ازای هر روز تاخیر،  ۱۵صورت تاخیر جریمه تعین شده از این قرار است :  در
 .باشد  یورو تجاوز کند، پرداخت آن اجباری می ۱۵به محض اینکه جریمه از 

:اطالعات   

 


