املكتبة

املكتبة الإلكرتونية

نظام الإعارة يف املكتبة

يف املكتبة ميكنك ا�ستعارة كتب وجمالت �صادرة بالعديد من اللغات
وكذلك �أفالم و�ألعاب �إلكرتونية .كما ميكنك كذلك الدرا�سة يف
املكتبة وا�ستعمال خدمة البحث عن الن�سابة والأ�صول ولقاء الأ�صدقاء
�أو جمرد ق�ضاء وقت فيها.
ويتمثل دور طاقم املكتبة يف م�ساعدتك للعثور على ما تبحث عنه
وا�ستعمال خدمات املكتبة ـ ال ترتدد يف طرح �أ�سئلتك علينا.
كما ميكنك ا�ستعمال �أجهزة الكمبيوتر يف املكتبة �أو ا�ستخدام
الإنرتنت عرب الواي فاي .وتوفر لك املكتبة كذلك خدمة امل�سح
ال�ضوئي والن�سخ والطباعة عند احلاجة.
تتوفر املكتبة على م�صعد ومرحا�ض لذوي االحتياجات اخلا�صة وعلى
�سماعات الأذن .و�أما الذين ال ي�ستطيعون التنقل لزيارتنا فلدينا
خدمة (�إر�سال الكتاب - )Boken kommer /ات�صل بنا للمزيد من
املعلومات.
كما تتوفر املكتبة على ق�سم خم�ص�ص للأطفال وال�شباب مع ف�ضاء
للقراءة واللعب.
و�أما الأ�شخا�ص الكبار والأطفال ال�صغار الذين يعانون من �ضعف يف
القراءة فتقدم لهم املكتبة مواد خا�صة بهم من كتب وجمالت �سهلة
للقراءة وكذلك كتب ناطقة مزودة ب�صوت م�سجل.
�إىل جانب ذلك ،تقوم مكتبة مدينة فالو  Faluبتنظيم العديد
من الن�شاطات املوجهة للكبار وال�صغار .ميكنك قراءة املزيد عن
تلك الن�شاطات يف املجلدات اخلا�صة بربامج مكتبتنا وعلى موقعنا
الإلكرتوين �أو على �صفحتنا على الفي�س بوك .وللتذكري ف�إن عر�ض
الربامج اخلا�صة باملكتبة يتم دائما جمان ًا.

جتد على املوقع الإلكرتوين للمكتبة معلومات مفيدة عن مكتبتنا.
كما ميكنك البحث عن املراجع واملواد يف فهر�س املكتبة ملعرفة املواد
املتوفرة لال�ستعارة يف املكتبة.
ب�إمكانك متديد فرتة اال�ستعارة للمواد امل�ستعارة من املكتبة وحجز
املواد التي تريد ا�ستعارتها وغري ذلك عن طريق ت�سجيل الدخول على
املوقع الإلكرتوين للمكتبة با�ستعمال رقم بطاقة اال�ستعارة اخلا�صة
بك وكلمة ال�سر املقدمة لك .وت�سمح لك املكتبة با�ستعارة كتب
�إلكرتونية  e-böckerالتي ميكنك قراءتها �أو ال�سماع �إليها با�ستعمال
الهاتف اجلوال �أو احلا�سوب ال�شخ�صي �أو احلا�سوب اللوحي.
كما ميكنك الإطالع على العديد من قواعد البيانات اخلا�صة
مبكتبتنا عرب الإنرتنت ،مثل (بري�س ريدار )Pressreader /الذي
يتوفر على الآالف من اجلرائد واملجالت ،ت�صدر من العديد من
البلدان وبعدة لغات.
ويعترب التطبيق املحمول (ليغيمو�س  )Legimusمبثابة مكتبة
�إلكرتونية رائعة للذين يعانون من �ضعف يف القراءة .فما عليك �إال
�أن ت�سجل نف�سك يف املكتبة و�سنقوم حينئذ مب�ساعدتك يف ا�ستعمال
التطبيق.

�إن كل من مكتبة مدينة فالو  Faluواملكتبات البلدية الأخرى وحافلة
الكتاب  bokbussenتعترب مكتبة واحدة .ميكنك ا�ستعارة الكتب
واملواد و�إرجاعها يف �أية مكتبة من هذه املكتبات.
ولكي ت�ستطيع ا�ستعمال اخلدمات التي نقدمها فينبغي عليك
احل�صول على بطاقة اال�ستعارة .ويتم احل�صول عليها جمان ًا .يجب
عليك التقرب من مكتب اال�ستعالمات يف مكتبتنا و�سوف نقوم
مب�ساعدتك ملعرفة كيفية ا�ستعارة املواد من املكتبة و�إرجاعها.
كما تقع على عاتقك م�س�ؤولية احرتام فرتة اال�ستعارة و�إرجاع املواد
امل�ستعارة يف وقتها .باخل�صو�ص عندما يكون هناك م�ستخدم �آخر يف
انتظار املواد امل�ستعارة.
يف بع�ض احلاالت ،ميكن �أن يفر�ض على امل�ستخدم دفع غرامة يف
حالة الت�أخر يف �إرجاع املواد امل�ستعارة .كما يجب على امل�ستخدم
تعوي�ض املواد امل�ستعارة يف حالة �إ�ضاعته للمادة امل�ستعارة �أو �إتالفها.
ميكنك الإطالع على ال�شروط الكاملة اخلا�صة بنظام الإعارة يف
مكتبتنا على موقعنا الإلكرتوين ويف مكتب اال�ستعالمات للمكتبة.

جتدنا كذلك على الفي�س بوك و�إن�ستاجرام:
facebook.com/falustadsbibliotek
falustadsbibliotek
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