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 های عمومی شهر پاریس کتابخانه  معرفی

 شهرپاریس خوش آمدید !  های عمومی به کتابخانه

 .که ورودشان برای عموم آزاد و رایگان استاست پاریس کتابخانه در تمام مناطق  ۵۸شاملهای پاریس  شبکه کتابخانه

به بخش پذیرش، اطالع رسانی و تفریحی برای شما   های شهر پاریس، امکان دسترسی در کتابخانه وجود سرویس های مختلفبه لطف 
 کامپیوتر در اختیار شما قرار گرفته است. ۷۰۰منبع و  میلیون ۳،۵فراهم شده است. بیش از 

از این   دقیقه و غیره( نیازبه ثبت نام دارد اما برخی ۱۵از این خدمات )امانت گرفتن منابع، استفاده از کامپیوتر بیشتر از   استفاده برخی
 و غیره(.  باشند ) استفاده از مکان مطالعه، شرکت در یک برنامه فرهنگی  نام هم ممکن می خدمات بدون ثبت

 ثبت نام در کتابخانه

 دهد.  می شهر پاریس را  های عمومی ثبت نام در یک کتابخانه به شما امکان امانت گیری از ّکل کتابخانه

 : بزرگساالن و کودکان،اهالی پاریس یا غیر پاریس و از هر ملیتی. باشد  ثبت نام برای همه ممکن می

شناسائی، پاسپورت، گواهینامه، کارت اقامت، گواهی تقاضای   کارت ملی:  است  برای ثبت نام تنها یک مدرک شناسائی کافی

.پناهندگی، دفترچه خانواده و یا شناسنامه  

از زمان ثبت نام یک سال معتبر است. به یاد داشته باشید که هر سال، با ارائه کارت شناسائی و کارت عضویت  عضویت کتابخانه کارت

.خود آنرا تمدید کنید  

 خدمات

 امانت منابع

باشند   آموزش زبان میهای  و متدتی صودارید که بیشتر شامل کتاب، مجله، کتاب مصور، متون   میلیون منبع دسترسی ۳،۵شما به بیش از 
  ها نیاز به پرداخت هزینه آبونمان را دارد. و دیویدی  موسیقی دی های  شوند به غیر از آن امانت سی  به صورت رایگان امانت داده می که

 و تبلت ها  الکترونیکی های کتاب،  کتابخانه الکترونیکی

با همان شرایط کتاب   های الکترونیکی پیدا کنید. کتاب  دست یابی  از طریق پورتال کتابخانه میتوانید به طور رایگان به کتابخانه الکترونیکی
 کتاب در خود جای داده است که به زبان فرانسه ۱۳۰۰شوند. هر یک از آنها،کاتالوگی با بیش از   به مدت سه هفته امانت داده می  معمولی

 یی، آلمانی و غیره هم هستند.ا، اسپانی های انگلسی و همینطور به زبان

شوند.  برای کودکان و بزرگساالن ارائه می  هایی ها در چهارچوب برنامه تبلت  

 دیگر  های خارجی آموزش زبان فرانسه و زبان

های بسیار مختلف  را برای زبان  هایی به عنوان "قطب زبان" شناخته شده و متد  برخی  ولی دنده  میهای زبان را ارائه  ها متد اکثر کتابخانه
، رومانیایی و غیره( و  ، آلمانی، اسپانیایی، بنگالی، مصری، اندونزیایی، پشتو،فارسی انگلیسی ، کنند ) فرانسه زبان خارجی  پیشنهاد می

 . جیتی به زبان خارهمینطور، کتاب، مجالت و منابع صو

کند.  برگزار می چند کتابخانه جلسات محاوره زبان فرانسه را برای بزرگساالنی که در حال یادگیری هستند را  



  کمک درسی

 شود.  ارائه می  درچندین کتابخانه سرویس رایگان همراهی و کمک به تکلیفات برای دانش آموزان دبستانی و راهنمایی

  WI-FIاینترنت وای فایآزاد و رایگان به   امکان دسترسی

 اینترنت بدون سیم با سرعت باال وصل شود. بههای عمومی میتوانید  به لطف سرویس وای فای پاریس، در تمامی کتابخانه

 کامپیوتر در دسترس آزاد ۷۰۰

اینترنت مطمئن و رایگان، به منابع توانید به   های شهری در خدمت شما هستند. از طریق آنها می های در دسترس آزاد در کتابخانه کامپیوتر
 پیدا کنید.  ها دسترسی افزار و نرم  الکترونیکی

 ای )بدون ثبت نام( دقیقه ۱۵های  کامپیوتر      -

 دقیقه است بدون ثبت نام در دسترس هستند. ۱۵شان  شوند و مدت استفاده  ری" نامیده میکه "گذ  هایی کامپیوتر 

 با ثبت نام()ساعته ۲های   کامپیوتر      -

ساعت در  ۲سال به باال به مدت  ۱۲ها در دسترس کسانی هستند که کارت عضویتشان معتبر باشد. کامپیوتر "بزرگساالن" برای افراد  این کامپیوتر  

باشند.  می  ساعت در روز قابل دسترسی ۱سال به پایین و به مدت  ۱۲روز و کامپیوتر "جوانان" برای   

 و متنوعغنی   برنامه فرهنگی

بینند که شرکت در آنها رایگان و بدون ثبت نام امکان  متنوعی را برای عموم مردم تدارک می  های شهر پاریس، برنامه فرهنگی کتابخانه
تانی تابس فیلم، مالقات، کنسرت، مناظره، نمایشگاه، آتلیه، قصه خوانی، کلوب کتابخوانی، بازیهای ویدیویی، کتابخانه باشد : نمایش  پذیر می

 ها و غیره. فرای دیوار

  برای اطالعات دقیقتر ) مکان، برنامه، ساعت، ...( به این سایت مراجعه کنید :

http://bibliotheques.paris.fr/agenda.aspx 

 برای مراجعین معلول

و  راحت تر شده  شنوایان و دیگر خوانان این دسترسیاهای ن باشند. در قطب  می  قابل دسترسیر برای معلولین هش بیشترکتابخانه های

 شوند.  ها و خدمات متناسب معلولین ارائه می کلکسیون

  .اجعه کنیدمر http://meslieux.paris.fr/bibliothequesت برای اطالعات بیشتر سای

 بازار سواالت :

 ها به چه ترتیب است؟ ساعت کاری کتابخانه

  .زیر مراجع کنید www.paris.frسایت ها یکسان نیستند. برای اطالع از آنها به  توجه داشته باشید که ساعت کاری همه کتابخانه

 توان امانت گرفت؟ چه منابعی را می

دیویدی را به  ۵منبع و از جمله آنها  ۲۰توان  دهد : می  های عمومی شهر را می ان امانت گیری در ّکل کتابخانهکنام در یک کتابخانه امثبت 
 را امانت گرفت.  های الکترونیکی ها و کتاب توان کتابخوان امانت گرفت. همچنین می

 اشت؟توان منابع امانت گرفته شده را نگاه د  می  چه مدت زمانی

داشته باشند و یا رزرو نشده باشند. نرا تمدید کرد اگر آنها دیرکرد نهفته نگاه داشت و تا دو بار آ ۳توان   شده را می منابع امانت گرفته
 منابع را میتوانید از طریق حساب کاربری خود و یا حضوری تمدید کنید.

http://bibliotheques.paris.fr/agenda.aspx
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 چگونه میتونیم از در دسترس بودن یک منبع مطلع شویم ؟

 ها روی اینترنت جستجو کرد. در کاتالوگ کتابخانه میتوان

 توان باز گرداند؟ منابع امانت گرفته شده را کجا می

 .ای بازگرداند که از آنجا کتاب به امانت گرفته شده است منابع را باید به کتابخانه

 آید؟  حساب کاربری به چه کار می

 شده و تاریخ بازگشت آنها.منابع امانت گرفته  رزرو و تمدید منابع، دیدن لیست

 چگونه به حساب کاربری خود متصل شوم؟

 کاربری( کلیک کنید : ( رفته و روی دکمه زیر )دستیابی به حسابhttps://bibliotheques.parisسایت )به این 

 

شناسائی کنید.توانید خود را   در باالی صفحٔه باز شده، سمت راست می  

 

 شماره شناسائی شمارٔه کارت عضویت شماست ) بدون فاصله و نقطه گذاری(.

 (.۱۶۰۲۱۹۸۰شماره رمز تاریخ تولد شماست، بدون فاصله و یا نقطه گذاری ) مثال : 

 اگر در بازگرداندن منابع تاخیر داشته باشم؟

ای نیز در نظر گرفته شده که اگر مبلغ آن به  شود. جریمه  روز و یا باالی هفت روز باشد، تا بازگشت منابع کارت شما معلق می ۷اگر تاخیر 
 شود:  یورو برسد، پرداخت آن الزامی می ۱۵

 ن(.السانتیم یورو برای هر منبع و به ازای هر روز دیرکرد ) بزرگسا ۱۵ .

 هفته تعلیق امانت گیری. ۲یورو برای هر منبع و به ازای هر روز تاخیر ) کودکان( و یا  مسانتی ۷ .

  به شما اطالع بدهیم.  بازگشت منابع را  ایمیل خود را بدهید تا تاریخ نهایی

 اگر یک منبع امانت گرفته شده را خراب یا گم کنم؟

 هزینه آنها پرداخت شود.منابع خراب شده یا گم شده باید یا جایگزین شده و یا 

 توانم منابع را رزرو کنم؟  چگونه می

 منبع را رزرو کنید. ۱۰میتوانید حضوری و یا از طریق اینترنت تا 

 اگر کارتم را گم کنم ؟

روز بعد از این تاریخ کارت  ۱۵ای که خواستید اطالع دهید.  فراموش نکنید که سریعا گم شدن یا دزدیده شدن کارت را به هر کتابخانه
 شود.  جدیدی برایتان صادر می

 متصل شد؟ ) بدون سیم(  WI-FIچگونه میتوان به اینترنت وای فای

https://bibliotheques.paris/


 را انتخاب کرده و سپس یک آدرس ایمیل را وارد کنید.(  Paris WI-FIفای ) برای اتصال به این شبکه، پاریس وای

 ؟های کتابخانه متصل شوم  چگونه به کامپیوتر

 

 ست که روی کارت کتابخانه ثبت شده است.اشماره شناسائی شماره حساب کاربری شم

 (.۱۶۰۲۱۹۸۰باشد ) مثال   رمز عبور تاریخ تولد شما چسبیده به هم بدون فاصله و یا نقطه گذاری می

 برای پاسخ به سٔواالت شما مسئولین کتابخانه در خدمت شما هستند.

 


