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Doing Research: Getting Started

The Stephen A. Schwarzman Building is one of the world’s most renowned research libraries, 
with millions of items representing centuries of human experience. From comprehensive 
collections of books to periodicals, photographs, archives, and much more, these resources 
are free and accessible to anyone. 

PLAN YOUR VISIT
Follow these steps to get started and make the most of your research experience at the Library:

  Get a Free Library Card 
You can apply in person in Room 315 or start the application online at nypl.org/librarycard and pick up your 
card in any reading room. In either case, make sure to bring your photo ID and proof of address.

   Search the Collections 
The best place to start your search is the Library’s research catalog. Use a library computer or your own 
personal computer to visit catalog.nypl.org and search by keyword, author, title, subject, and more.

  Fill Out a Call Slip 
Once you’ve identified the items you’d like to see, fill out a call slip, available at any reference desk. Be sure to 
fill out one slip for each title. Then bring your slips and library card to the reference desk. A staff member will 
place your request and let you know approximate wait time for delivery and where to pick up your items. 
 
Tip: Plan Ahead! Some items are listed as “Offsite”. You can request these items directly through the 
catalog, but it will take 1 to 2 days for them to arrive. When they do, you will be notified via email. 

  Pick Up Your Materials 
When your materials are ready, the last four digits of your library card will be posted on the monitor in the 
Rose Main Reading Room, unless a staff member has directed you otherwise.

  Using Your Materials 
Happy reading! Library materials cannot leave the reading rooms, so if you need more time with them, ask a 
staff member to place your items on hold for quicker access during your next visit.

NEED HELP? SPEAK WITH A LIBRARIAN
With access to millions of resources, it can be challenging to know where to get started. The single best way to 
start your research is to sit down and speak with one of our expert librarians about your project. Stop by for a 
quick chat or, to help us make the most of your consultation, email us in advance at generalresearch@nypl.org 
to request an appointment.
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على الرغم من إغالق مدارس نيويورك ومكتباتها للمساعدة على احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد19-(، فال 
يزال بمقدور األطفال والمراهقين وعائالتهم الوصول إلى مجموعة واسعة من موارد مكتبة لدعم عملية التعّلم في المنزل. ابتداًء 

من التدريس االفتراضي إلى قواعد البيانات عبر اإلنترنت، ابحثوا عن األدوات التي تحتاجونها على:
nypl.org/communitylearning

تعّرفوا على بعض الموارد التي ُتقّدمها مكتبة نيويورك العامة عبر اإلنترنت، والتي تشمل:
  المساعدة في الواجبات المنزلية والتدريس الشخصي عبر اإلنترنت

احصلوا على المساعدة في الواجبات والمشاريع من خالل موارد مكتبة نيويورك العامة وشريكنا الجديد في التدريس عبر 
.)Brainfuse( اإلنترنت، برينفيوز

 قواعد البيانات والموارد اإللكترونية
ابحثوا في مجموعتنا الهائلة من قواعد البيانات والموارد اإللكترونية لالستعانة بها في األبحاث. وال تنسوا أن تتعّرفوا على 

عروض قاعدة البيانات الموسعة خالل فترة إغالقنا المؤقت.

 موارد القراءة
هل تحتاجون لتوصيات ببعض الُكُتب الجيدة؟ أو تحتاجون الوصول إلى الُكُتب اإللكترونية؟ هل تحتاجون اقتراحات كتب للقراءة 

بصوت عاٍل مع األطفال؟ نحن قادرون على تلبية جميع احتياجاتكم من القراءة في المنزل لألطفال من مختلف األعمار.

  األنشطة المنزلية
من المهم للعقول الصغيرة أن تغوص في بحور خياالتها. لدينا أفكار للفنون والِحَرف والتجارب العلمية والكثير من األنشطة 

الترفيهية التي ُيمكن القيام بها في المنزل.

هل تودون التسجيل اليوم من أجل الحصول على بطاقة مكتبة وبدء التعّلم مع المكتبة؟
 استخدموا SimplyE، تطبيق القارئ اإللكتروني المجاني الخاص بالمكتبة، للتسجيل من أجل الحصول على بطاقة 

)اإلرشادات على الجانب اآلخر(.

تعلَّم من المنزل عبر المكتبة
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:ANDROID لُمستخدمي
  •   نّزل تطبيق SimplyE على جهاز يعمل بنظام تشغيل Android. يجب تفعيل خدمات الموقع على جهازك.

•    افتح التطبيق وانقر الثالثة خطوط في أعلى اليسار وانتقل إلى “Settings” )اإلعدادات( ثم “Accounts” )الحسابات(.  

•   انقر عالمة زائد أعلى اليمين وأضف “The New York Public Library” )مكتبة نيويورك العامة(. في أسفل الشاشة، ستظهر   
 الرسالة هذه “?Don’t have a library card? Sign Up” )أليس لديك بطاقة مكتبة؟ هل ُتريد التسجيل؟(  انقر 

“Sign Up” )تسجيل(. 

•   أّكد أن ُعمرك 13 عاًما أو أكبر ووافق على السماح للتطبيق بالوصول إلى موقعك. هذا االختيار ضروري لتحديد ما إذا كنت في   
نيويورك.

•  أضف عنوان منزلك واسمك بالكامل وعنوان بريدك اإللكتروني.  

.PIN أنشئ اسم مستخدم ورقم إثبات الشخصية  •  
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SimplyE هو تطبيق القارئ اإللكتروني المجاني من مكتبة نيويورك العامة. التطبيق ُمتاح على App Store ومتجر 
 Google Play. ُيرجى االطالع على اإلرشادات الواردة أدناه للتسجيل. للحصول على التطبيق، تفّضلوا بزيارة: 

nypl.org/SimplyE 

كيفية التسجيل للحصول على بطاقة مكتبة نيويورك 
SimplyE العامة باستخدام

:IPHONE لُمستخدمي
  •   نّزل تطبيق SimplyE على جهاز iPhone. يجب تفعيل خدمات الموقع على جهازك.

•    افتح التطبيق وانقر “Settings” )اإلعدادات( أسفل اليمين وانتقل إلى “Accounts” )الحسابات( ثم “Add library” )إضافة   
مكتبة( وابحث عن “The New York Public Library” )مكتبة نيويورك العامة(.

•   في منتصف الشاشة، ستظهر الرسالة هذه”?Don’t have a library card? Sign Up” )أليس لديك بطاقة مكتبة؟ هل ُتريد   
التسجيل؟( انقر “Sign Up” )تسجيل(.

•   أّكد أن ُعمرك 13 عاًما أو أكبر ووافق على شروط “اتفاقية تصريح المستخدم األخير”. وافق على السماح للتطبيق بالوصول إلى   
موقعك. هذا االختيار ضروري لتحديد ما إذا كنت في نيويورك.

•  أضف عنوان منزلك واسمك بالكامل وعنوان بريدك اإللكتروني.  

.PIN أنشئ اسم مستخدم ورقم إثبات الشخصية  •  
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