
 

Présentation des bibliothèques en Turc 

 

Ödünç veren Paris Şehir kütüphanelerinin tanıtımı  

Ödünç veren Paris Şehir kütüphanelerine hoş geldiniz!  

Paris şehir kütüphaneleri ağı  Paris’in bütün arondismanlarında  57 tanedir,  herkesin girişi 
serbesttir, ve ücretsizdir. 

Paris şehir kütüphaneleri size  karşılama alanları, bilgilendirme, çeşitli servisleriyle boş vakit 
geçirmeniz,için ;  3,5 milyondan fazla belge ve 800 bilgisayar hizmetinize sunmaktadır. 

Bazı servisler için kayıt yaptırmak gerekmektedir (belgelerin ödünç alınması, 15 dakikadan fazla 
bilgisayar kullanımı, ve benzeri) fakat kayıt olmadan da bazı servislerden yararlanılabilir (çalışma 
yerlerinin kullanımı, kültürel bir etkinliğe katılmak ve benzeri). 

Kütüphaneye kayıt yaptırmak  

Tek bir kayıt tüm Paris şehir kütüphanelerinden yararlanmak için yeterlidir.  

Herkes kayıt yaptırabilir, yetişkinler ya da çocuklar, Parisliler ya da  parisli olmayanlar, tabiyetleri 
ne olursa olsun. 

Kayıt yaptırabilmek için, süresi geçerli kimlik yeterlidir: ulusal kimlik kartı,  pasaport, ehliyet, 
oturma kartı, iltica istemi resepisesi, d’asile, aile cüzdanı ya da  nüfus kayıt örneği. 

Kütüphane kartı kayıt tarihinden itibaren bir sene geçerlidir. 

 Her sene kaydınızı süresi geçerli kimliğiniz  ve kullanıcı kartınızla birlikte  yenilemeyi unutmayın. 

Servisler 

Belgelerin ödünç verilmesi  

3,5 milyondan fazla belgelere ulaşabilirsiniz ; bir çok – kitapları, dergileri, çizgi romanları, okuma 
metinlerini, dil metodlarını – ücretsiz olarak ödemeli abonman gerektiren müzik cd’leri ve 
dvd’lerin dışında alabilirsiniz. 

Dijital kütüphane, elektronik kitap okuyucuları  ve tabletler  

Kütüphanenin giriş  kapısından itibaren,  dijital kitaplara ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. 
Kütüphanelerde  aynı kitap ödünç alınması gibi elektronik kitap okuyucuları da  üç hafta için 
geçerlidir. Bunların her birinde 1 300 civarında fransızca ve aynı zamanda ingilizce, 
ispanyolca,almanca …  kitap kataloğu vardır.  

Çocuklar ve yetişkinlere etkinlikler çerçevesinde tabletler de önerilir.  

Fransızca ve diğer yabancı dillerin öğrenimi  

Bir çok kütüphane dil metodlarını sunmaktadır, fakat bazı kütüphaneler « dil bölümü » olarak 
anılmakta  ve değişik dillerin öğrenimi için metodlar ve ayrıca yabancı dillerde sesli kitaplar, 



dergiler ve belgeler sunmaktadır (Fransızca yabancı dil, ingilizce, almanca, ispanyolca, bengalce, 
mısırca, endonezce, paştuca, farsça, rusça, romence ve diğer).  

Bazı  kütüphaneler  dil öğrenmek isteyen yetişkinler için konuşma  dersleri vermektedir. 

Derslere yardım  

Bazı  kütüphanelerde  İlk ve orta okul öğrencileri için ücretsiz derslere yardım yapılmaktadır . 

Ücretsiz ve serbest WIFI kullanımı  

Tüm Paris şehir kütüphanelerinde, Paris Wi-Fi servisi sayesinde  telsiz  hızlı internete girebilirsiniz  
. 

800 açık  bilgisayar  

Belediye kütüphanelerinde  bilgisayarlar serbestçe hizmetinizdedir. Hepsi ücretsiz ve emniyetli, 
telsiz hızlı  internete ve dijital bilgilere ve programlara ulaşmanızı sağlar. 

 Bilgisayarda 15 dakika (kayıt yaptırmadan) 

 « Geçici »denilen bilgisayarların kullanım sınırı 15 dakikadır ve kayıt yaptırılmadan kullanılabilir. 

 Bilgisayarda  2 saat  (kayıt yaptırarak)  

Süresi geçerli kayıt kartı olanlar  bilgisayardan yararlanabilirler. « Yetişkin » bilgisayarları 12 
yaşından itibaren kullanılabilir ve kullanım süresi  günde 2 saattir. « Gençlik  » bilgisayarları reşit 
olmayanlar için olup kullanım süresi günde 1 saattir. 

Zengin ve çeşitli kültür programları  

Paris şehir kütüphaneleri, her kesime ücretsiz  kayıt yapılmadan  ulaşabilen zengin ve çeşitli kültür 
programları sunmaktadır : film gösterimi, tanışmalar, konser, konferans, sergiler, atölyeler, masal 
saati, okuma kulübü, video oyunları, yazın dışarıda kütüphane, ve benzeri. 

http://bibliotheques.paris.fr/agenda.aspx adresinden ayrıntılar için bilgi alabilirsiniz (yer, 
etkinlikler, saatler…)  

Özürlüler için  

Kütüphanelerin büyük bir kısmı özürlü kişilerin ulaşımına açıktır. Sağır ve okuma bölümüne erişim 
daha güçlendirilmiştir, duruma uygun kolleksiyonlar ve servisler konulmuştur.  

Daha fazla bilgi için randevu alabilirsiniz  bhttp://meslieux.paris.fr/bibliotheques    

Çeşitli sorular: 

Kütüphanelerin saatleri nedir ? 

Dikkat, bütün kütüphanelerde saatler aynı değildir, 
http://meslieux.paris.fr/bibliotheques !danışınız 

Ne ödünç alınabilir?  

Paris şehir kütüphanelerinden, kayıt yaptırmakla 20 döküman ve 5 DVD ödünç alabilirsiniz. Dijital 
kitapları, elektronik kitap okuyucularını ve dijital kitapları da ödünç alabilirsiniz. 

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


Ne kadar zaman ödünç alınabilir ?  

 Belgeler gecikmemek ve rezerve edilmemesi  şartıyla 3 hafta boyunca kalabilir  ve 2 kez 
yenilenebilir. Ödünç alma sürenizi kullanıcı hesabınızdan ya da kütüphaneye giderek uzatabilirsiniz. 

Bir belgenin mevcut olup olmadığı nasıl öğrenilir?  

Internet’de kütüphanelerin kataloğu incelenerek. 

Ödünç alınan belgeleri nereye geri verebiliriz? 

 Belgeler ödünç aldığınız kütüphanelere geri götürelecektir. 

Kullanıcı hesabı neye yarar?  

Rezervasyon yapmaya, ödünç alınan bir belgeyi uzatmaya, neyi ödünç aldığımızı ve son geri verme 
tarihini bilmeye yarar. 

Kullanıcı hesabına nasıl ulaşılır?  

https://bibliotheques.paris  hesabına gidin ve aşağıya basın  

 

Gelen sayfa en üst sağında  kimliği  kanıtlar:  

 

Kimliğiniz  kartınızın numarasıdır (boşluk bırakmadan noktasız). 

Şifre sizin doğum tarihinizdir, boşluk bırakmadan noktasız (örnek: 16021980). 

Ödünç belgeleri geri vermekte geç kaldıysam ?   

Gecikme süresi 7 gün ya da daha fazla ise, kartınız belgeleri geri götürene kadar bloke olacaktır. 

Miktar 15€ olduğu andan itibaren gecikme cezası ödenir.   

 0,15€ belge başına her gecikme günü için (yetişkin)   

 0,07€ belge başına her gecikme günü için (reşit olmayan) ya da 2 hafta ödünç vermeme.  

Size ödünç aldıklarınızın bitiş tarihini bildirebilmemiz için bize mail adresinizi verin. 

Ödünç aldığım bir belgeyi kaybedersem ya da zarar verirsem? 

Kaybolan ya da zarar gören belgeler ya ödenir ya da yenisi yerine konur.  

Nasıl belgelere rezervasyon yaptırabilirim?  

10 adet belgeyi yerinde, bilgisayarla ya da yerinde rezervasyon yaptırabilirsiniz. 

Kartımı kaybedersem?  

https://bibliotheques.paris/


Kartınızın kaybolması, ya da çalınması durumunda seçtiğiniz bir kütüphaneye gidip bildirmeyi 
unutmayınız , yeni bir kart, bildiriminizden itibaren 15 gün sonra yapılacaktır.  

Wifi’ye nasıl ulaşılır? 

Ağa girmek için PARIS_WI-FI’yi seçin ve bir mail adresine girin   

Kütüphanelerdeki  bilgisayarlara nasıl girilir? 

 

Kimlik kütüphane kartınızın üzerinde olan numaradır. 

Şifre  doğum tarihidir, boşluk bırakmadan nokta koymadan  (örnek: 16021980). 

Kütüphane görevlileri sorularınıza cevap vermeye hazırdırlar. 


