
الئبریری - ادب، علم اور 
تجربات کی جگہ
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es الئبریری کا کارڈ آپکے لیے 

پوری دنیا کا درکھول دیتا ہے۔
الئبریری میں جانا مفت ہے، اور الئبریری کارڈ آپ کو پیشکشوں اور خدمات کے ایک بڑے انتخاب تک رسائی 

فراہم کرتا ہے۔ نیشنل الئبریری کارڈ مفت ہے اور ناروے کی زیادہ تر الئبریریوں میں استعمال کیا جا سکتا 
ہے۔ آپ کو الئبریری کارڈ حاصل کرنے کے لیے صرف ایک منظور شدہ ID کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کی عمر 

15 سال سے کم ہے تو کچھ الئبریریوں کو سرپرست کے دستخط کی ضرورت ہوتی ہے۔ -
تا ہے تو الئبریری آپ کے بارے میں کچھ معلومات اندراج کریگی۔ آپ  جب آپ کو الئبریری کارڈ مل

 NB.BIB.NO پر اس کے بارے میں مزید پڑھ سکتے ہیں۔ 

الئبریری کارڈ آپ کو گھر ادھار پر لے جانے کو کتابیں، موسیقی، فلمیں اور گیمز  تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ 
ؔآپ VIKEN کی تمام الئبریریوں سے ادھار لے سکتے ہیں اور جہاں مناسب لگے وہاں واپس کر سکتے ہیں۔ 

عام ادھار کی مدت چار ہفتے ہوتی ہے، لیکن ادھار کی مدت میں توسیع کرنا اکثر ممکن ہوتا ہے۔ آپ توسیع 
بھی خود آن الئن یا الئبریری میں  کر سکتے ہیں۔ 

تا ہے، لہذا آپ کتابیں تالش کر سکتے ہیں، کتابیں  الئبریری کارڈ الئبریری کی ڈیجیٹل خدمات کا در بھی کھول
ا آڈیو کتابیں ادھار لے سکتے ہیں، ڈیجیٹل اخبارات اور رساالجات پڑھ سکتے  محفوظ کر سکتے ہیں، ای بک ی

ہیں یا ای لرننگ پروگرام استعمال کر سکتے ہیں۔ 

الئبریری میں خوش آمدید!

الئبریری کا کارڈ ذاتی ہے۔ اسے کسی کو ادھار مت دیں! ہر وہ چیز جو آپ کے کارڈ پر ادھار لی گئی ہو، 
آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کے نام پر لی گئی کوئی چیز گم ہو جائے یا خراب ہو جائے، تو آپ کو اسکی 

ادائیگی کرنا ہو گی۔ اگر آپ کارڈ کھو دیتے ہیں، تو اپنی الئبریری سے رابطہ کریں۔

آپ کی الئبریری

نیشنل الئبریری کارڈ کے بارے میں معلومات، nb.bib.no دیکھیں
vikenfylkesbibliotek.no میں الئبریریوں کے بارے میں معلومات دیکھیں
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الئبریری کو دریافت 
کریں!

الئبریری میں ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ ہے - جو آپ کے لیے مناسب ہو اسے منتخب کریں۔

ادب اور علم
الئبریری میں آپ کو کتابوں، آڈیو کتابوں، موسیقی، فلموں، اخبارات، رسالوں، کارٹون سیریز اور گیمز کی 

رسائی حاصل ہے۔ الئبریرین معلومات تالش کرنے کے ماہر ہوتے ہیں، چاہے وہ آن الئن ہو یا کتابوں میں۔آپ 
کمپیوٹر بھی ادھار استعمال کر کےآن الئن عوامی خدمات کے سلسلے میں مدد حاصل کر سکتے ہیں ۔  کیا 
م ہیں؟ بہت سی الئبریریوں میں پڑھنے کے کمرے یا میٹنگ روم ہوتے ہیں جنہیں آپ مطالعہ  آپ طالب عل

کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔

تجربات اور مالقات کی جگہ
الئبریریوں میں مختلف واقعات ہوتے ہیں جیسے کتابی گفتگو، لیکچرز، کہانیاں ۔ لمحات، نمائشیں، مصنفین 
کے دورے، مباحثے، محافل موسیقی، کمپیوٹر کورسز اور لینگویج کیفے۔ بیشتر تقریبات سب کے لیے کھلی 

ہیں۔ اپنی الئبریری کی ویب سائٹ پر کیلنڈر کی پیروی کریں۔

یام کر  الئبریری مقامی معاشرے کی ان چند جگہوں میں سے ایک ہے جہاں آپ بغیر کسی خاص وجہ کے ق
سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ لوگوں سے مل سکتے ہیں یا خود الگ بیٹھنے کا انتخاب کر 

سکتے ہیں۔

الئبریری میں متعدد ڈیجیٹل خدمات 
ہیں جن تک آپ اپنے کمپیوٹر یا 
ٹیلی فون سے رسائی حاصل کر 

سکتے ہیں۔ کئی سروسز کی اپنی 
 APP STORE ایپس ہیں جنہیں آپ

یا GOOGLE PLAY سے ڈاؤن 
لوڈ کر سکتے ہیں۔ الئبریری سے 

ڈیجیٹل خدمات تک رسائی کے لیے، 
آپ کو الئبریری کارڈ کی ضرورت ہے۔

پریس ریڈر: دنیا بھر سے مواد پڑھنا
100 سے زیادہ ممالک کے 7000 سے زیادہ اخبارات اور رسائل پڑھیں۔

ُبک بائٹس: نارویجن میں ای کتابیں اور ای آڈیو کتابیں۔
نارویجن میں ای۔کتابیں اور ای۔آڈیو کتابیں ادھار لیں، اور وہاں پڑھیں جہاں آپکو مناسب لگے۔

لیبی: انگریزی میں ای کتابیں اور ای آڈیو کتابیں
نئے انگریزی ادب کے متنوع انتخاب سے ادھار لیں۔

فلم بیب: دستاویزی فلمیں اور مختصر فلمیں۔
کہیں بھی، کسی بھی وقت 400 مختصر فلمیں اور دستاویزی فلمیں دیکھیں۔

عالمی الئبریری: دوسری زبانوں میں ای کتابیں اور آڈیو کتابیں
البانی، عربی، بوسنیائی، کروشین، سربیائی، کرد، فارسی، پولش، صومالی، تھائی، ٹگرینیا اور 

ترکی میں ای کتابیں اور آڈیو کتابیں مزید زبانیں آ رہی ہیں۔


