روزنامه های الکترونیک از سراسر جهان
روزنامه های و مجالت الکترونیک را در تلفن همراه ،تبلیا و یا کامپیوتر خود از طریق «پرس ریدر» یا «مدیه آرشی
وت» قرض بگیرید.

پرس ریدر
با استفاده از پرس ریدر می توانید تعداد زیادی از نشریات روزانه و مجالت از سراسر جهان را مطالعه کنید.
از پرس ریدر در کتابخانه و یا پرس ریدر در منزل استقاده کنید.

به این صورت عمل کنید
پری ریدر در کتابخانه

شما می توانید از پرس ریدر در کامپیوترهای کتابخانه و یا زمانی که به اینترنت بی سیم ما وصل هستید استفاده کنید.
نیازی به کارت کتابخانه وجود ندارد.
در کتابخانه همچنین نی توانید از طریق اپلیکیشن پرس ریدر در تلفن همراه و یا تبلت خود روزنامه ها را بخواند،
اپلیکیشن پرس ریدر را می توانید در اپ-استور یا گوگل-پلی بارگیری کنید .زمانی که به اینترنت بی سیم کتابخانه
متصل هستید می توانید تا پنج روزنامه را جهت مطالعه در زمانی دیگر ،بصورت آف-الین ،در اپلیکیشن بارگیری
کنید .این روزنامه ها تا  ۷۲ساعت در اختیارتان قرار دارند ،حتی پس از اینکه کتابخانه را ترک کنید.
پرس ریدر از منزل

برای اینکه از پرس ریدر در منزل استفاده کنید می بایست دارای یک کارت عضویت در نزد ما باشید .برای اینکه
شروع کنید از این محل وارد حساب کاربری خود شوید.

مدیه آرشی وت
«مدیه آرشی وت» بزرگترین آرشو خبری شمال اروپاست .در اینجا اخبار روزنامه های چاپی و دیجیتالی و همچنین
رادیو تلویزیون از دهه  ۱۹۸۰به بعد وجود دارد.
از مدیه آرشی وت می توانید زمانی که در کتابخانه بسر می برید استفاده کنید.

جدای از مقاالت خبری ،مطالب وب سایت برخی ادارات دولتی و کمون ها نیز موجود است.
بغیر از منایع خبری شمال اروپا ،مدیه آرشی وت حاوی مقاالت از حدود ضد هزار رسانه خارجی است .این بانک
اطالعاتی مورد استفاده روزنامه نگاران ،محققین ،نویسندگان ،دانشجویان و گروه های بسیار دیگری قرار می گیرد.
نتیجه جستجوی مدیه آرشی وت بصورت بی طرفانه و بدون الگوریتم های مخفی فهرست می شود
پیشنهاد بدهید!
اگر مایل به مطالعه روزنامه و یا مجله ای هستید که در «پرس ریدر» عرضه نشده است ،پیشنهاد خود را به کتابخانه
بدهید که ما آن را به نوبه خود در اختیار پرس ریدر قرار می دهیم.

