
 

 

 کتابخانه های عامه در ورمونت 

 کتابخانه عامه چیست؟ 

کتابخانه های عامه مکان هایی استند برای تعلیم، خوشی و کمک به خود و برای تمام اشخاص در تمام سنین و با هر گذشته ای این  

در کتابخانه ها معموال مطالب و موادی فراهم   کنند.امکان را فراهم می کنند که بیاموزند و رشد و انکشاف شخصی خویش را تعقیب 

پرسونل کتابخانه   می شوند که بازدیدکننده گان آنها را چک کرده می توانند و از ساختمان و امکانات آن هم استفاده کرده می توانند.

 دسترس اند.معموال برای جواب دادن به پرسش ها و کمک به بازدیدکننده گان برای استفاده از کتابخانه در 

 

 کتابخانه های عامه چه چیزی ارائه می کنند؟ 

اشتراک کننده گان بیشتر مواد و مطالب کتابخانه را برای مدت زمان مشخصی بررسی کرده می توانند و بعد باید آنها را بدون کدام  
 این مطالب شامل موارد ذیل میگردد:  مصرف به کتابخانه برگردانند.

 کتاب های صوتی و موسیقی •  خردساالنکتاب کالن ساالن و   •

 مجالت  •  اخبار •

 فیلم ها •  سامان ها و وسایل  •

کتابخانه ها انواع مختلفی از رویدادها را ارائه   در بسیاری از کتابخانه ها رویدادهای رایگان برای بازدیدکننده گان ارائه می شوند. 
 می نمایند:

وقت قصه گویی و سایر فعالیت ها برای   •  خردساالن رویدادهای تعلیمی برای کالن ساالن و   •
 خردساالن 

 رویدادهای موسیقی •  رویدادهای هنری  •

 انواع تکنالوژی ها به شمول ذیل اند:  بسیاری از کتابخانه ها تکنالوژی را هم به بازدیدکننده گان خود ارائه می نمایند.

 پرینتر و اسکنر •  کمپیوتر دارای انترنت  •

 منابع و صنوف آنالین •  رایگانوای فای  •

   کتاب های در فارمت های الکترونیکی •

 در کتابخانه ها معموال امکانات ابتدایی برای بازدیدکننده گان فراهم می گردند: 

 میز برای کار و انجام کار خانگی  •  صندلی •

  اتاق جلسه یا ساحه بی صدا برای مطالعه  •  اتاق استراحت و آب آشا میدن •

 

 به چه طریقی می توان عضو کتابخانه شد؟

در بیشترکتابخانه ها نام، آدرس و   اگر در شهر که کتابخانه در آن قرار دارد زنده گی می کنید عضویت در کتابخانه رایگان می باشد.

کتابخانه معلومات شخصی شما را با   ارائه نمایید. IDدر برخی کتابخانه ها باید  نمبر تلیفون یا ایمیل آدرس شما پرسان می شود. 

در بیشتر موارد برای بازدید کردن از کتابخانه به عضویت کتابخانه   هیچکس شریک نمی کند مگر این که قانون آن را ملزم نماید.

 ضرورت ندارید. 


