Meröppet

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎز ﺑﻮدن ) (meröppetﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎز ﺑﻮدن ) (meröppetﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ در زﻣﺎنھﺎی ﺧﺎص
در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ھﻢ در آﻧﺠﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ
ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن وﻗﺖھﺎﯾﯽ دارﯾﺪ ،ﮐﮫ ﺑﺮایﺗﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ
ھﺴﺘﻨﺪ.
در ﮐﻤﻮن ﻟﻮﻧﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺑﺎ وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎز ﺑﻮدن وﺟﻮد دارد ،و ﭘﻼنھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫھﺎ در وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎز ﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۸ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪه از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ در وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎز ﺑﻮدن ﺛﺒﺖ
ﻧﺎم ﮐﺮده ،و ﯾﮏ ﺗﻌﮭﺪﻧﺎﻣﮫ را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را در طﻮل ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﮐﺮده
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ .ﻟﻄﻔﺎ ﺳﻨﺪ ھﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ!
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ در وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎز ﺑﻮدن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻋﻀﺎی ﻓﺎﻣﯿﻞ و دوﺳﺘﺎنﺗﺎن
را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮫ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺨﺺ ھﻤﺮاه ھﺴﺘﯿﺪ .ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﮫ
اﺷﺨﺎص آﺷﻨﺎ ﯾﺎ ﻧﺎآﺷﻨﺎ را ﺑﮫ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ راه ﺑﺪھﯿﺪ ،و ﯾﺎ ﮐﺎرت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ را ﺑﮫ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮی ﻗﺮض
ﺑﺪھﯿﺪ.
آﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﻢ داﺧﻞ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺑﺮوم؟
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺣﺘﯽ در وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎز ﺑﻮدن ،ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﺧﺎص دارد .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺑﮫ دﻟﯿﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺴﺘﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺎز ﺑﻮدن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫی ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮول ﮐﻨﯿﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﺑﺴﺘﮫﺷﺪن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺑﮫ وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ھﺸﺪار ﻣﯽدھﺪ .دﺳﺘﮕﺎه اﻋﻼم ﺧﻄﺮ ﭼﻨﺪ
دﻗﯿﻘﮫ ﺑﻌﺪ از ﺑﺴﺘﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺑﮫ طﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد .اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از
ﺗﺮک ﮐﺮدن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ دروازه را ﺑﮫ دﻧﺒﺎلﺗﺎن ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ در وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎز ﺑﻮدن داﺧﻞ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺷﻮم؟
در ﭘﮭﻠﻮی دروازهی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﯾﮏ ﮐﺎرتﺧﻮان وﺟﻮد دارد ،ﮐﮫ در آن ﮐﺎرت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺧﻮد را ﻣﯽ-
ﮐﺸﯿﺪ و ﭘﯿﻦ ُﮐﺪ )ﺷﻤﺎره رﻣﺰ( ﺧﻮد را ﻣﯽزﻧﯿﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫھﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ورود ﺑﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﯿﻦ ُﮐﺪ وﺟﻮد دارد.
در وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎز ﺑﻮدن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﭼﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دھﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از طﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎهھﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﺘﺎب اﻣﺎﻧﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،و ﯾﺎ ﮐﺘﺎبھﺎی اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺷﺪه را دوﺑﺎره ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﻟﻄﻔﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎی روی ﺻﻔﺤﮫ دﺳﺘﮕﺎهھﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻮادی ﮐﮫ ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،در ﺻﻨﺪوق رﯾﺰرف ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاد ﻓﻘﻂ در طﻮل ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی رﯾﺰرف ﺷﺪه را اﻣﺎﻧﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺮات ردﯾﻔﯽ در ﯾﮏ ﻗﻔﺴﮫ
ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺘﺎبھﺎی رﯾﺰرف ﺷﺪه ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﻤﺮه ردﯾﻔﯽ ﮐﺘﺎبرﯾﺰرف ﺷﺪه در ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﮫ از
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﮐﺘﺎب را از طﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
اﻣﺎﻧﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﻣﺎﻧﺖھﺎی ﺑﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫای ﻓﻘﻂ در طﻮل ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ
اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮐﻤﭙﯿﻮﺗﺮھﺎ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫھﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻓﻮﺗﻮﮐﺎﭘﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﯾﻨﺖ ﮐﺮدن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻼﺣﻈﮫی ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ
دﯾﮕﺮ را ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻌﺎﺷﺮت ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ
ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﯿﺪ .اﮔﺮ ﭼﯿﺰی را ﺑﮭﻢ رﯾﺨﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ آنرا ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺎز دارم ،ﭼﮫ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﻢ؟
اﺳﺎس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎز ﺑﻮدن ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ اﻣﻮرﺗﺎن را ﺧﻮدﺗﺎن اداره ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم وظﺎﯾﻒ دﯾﮕﺮ ھﺴﺘﻨﺪ .در ﺻﻮرت
ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﮐﻤﮏ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،در طﻮل ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﺑﮫ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ!
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ در وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎز ﺑﻮدن ﺷﻤﺎ ﺗﻌﮭﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻈﻢ ﺑﺮای ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ
در زﻣﺎن اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد.
اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ در ﺑﺎره راهھﺎی ﺧﺮوﺟﯽ اﺿﻄﺮاری ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ
دارﯾﺪ.
ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮادهﺗﺎن را ﺑﮫ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ راه ﻧﺪھﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ دوﺳﺘﺎن و ﯾﺎ
ﺧﺎﻧﻮادهﺗﺎن را ﺑﮫ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ راه ﻣﯽدھﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ آﻧﮭﺎ را
ﺑﮫ ﻋﮭﺪه دارﯾﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  ۱۸ﺳﺎل را در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﻤﺎﻧﯿﺪ.
ﮐﺎرت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫﺗﺎن را ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﻧﺪھﯿﺪ.
در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﻧﮑﻨﯿﺪ.
اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ در ھﻨﮕﺎم ورود و ﺧﺮوج دروازه ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺑﺴﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎزﺑﻮدن روﯾﮫ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﮔﺮ ﭼﯿﺰی را ﺑﮭﻢ رﯾﺨﺘﯿﺪ ،آن را دوﺑﺎره ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ.
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