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Tierp خدمات المكتبة العمومية في تييرب
Donec in vehicula purus
Mauris nec commodo dolor

خدمات المكتبة العمومية في تييرب Tierp
تقوم المكتبة العمومية الرئيسية ومكتباتها الفرعية بتوفير تشكيلة كبيرة من الخدمات مجانا :إمكانية
استخدام شبكة اإلنترنت ،صحف ومجالت دولية ،بريدك االلكتروني وشبكة التواصل االجتماعي.
كما يمارس فيها أنشطة لألطفال ومعارض فنية وتعقد فيها محاضرات ثقافية عامة وحفالت موسيقية
أحيانا .إذا اشتركت في المكتبة العمومية – أي بعد تقديم طلب االشتراك – ستتاح لك فرصة
:الحصول على مزيد من الخدمات .بإمكانك على سبيل المثال
استعارة تشكيلة كبيرة من الكتب بما في ذلك كتب األطفال ،كتب
..الهواياتـ الرواياتـ المجالت ،القواميس الخ
.استعارة الكتب اللغة السويدية وباللغات األجنبية
استعارة كتب صوتية وكتب ناطقة واسطوانات مضغوطة (دي في دي)
.ودورات دراسية لغوية
.تنزيل الكتب االلكترونية من شبكة اإلنترنت
.حجز كتب معينة وتجديد االستعارة
.طلب الحصول على المعلومات ونصائح عن الكتب
.عمل أبحاث عن األنساب وأبحاث عن التاريخ المحلي
ممارسة الدراسة وقراءة األوراق أو جلب طفلك للمشاركة في وقت
.سرد الحكايات
.زيارة مكتبتنا الجوالة التي تقوم بزيارة األرياف
طلب استعارة من مكتبات عمومية أخرى – استعارة من مكتبة عمومية
خارج بلديتنا تييرب .بسبب تكاليف البريد نحاسبك بمبلغ  10كرونات عن االستعارة من مكتبات
.عمومية خارج نطاق مكتبتنا

اشترك في المكتبة العمومية
عند تقديم طلب االشتراك سنحتاج إلى بطاقة تثبت هويتك .سنطلب منك القيام بملء استمارة اشتراك لكي
تحصل على بطاقة المكتبة العمومية .نوصي أن تقوم بملء أربعة أرقام رمز الدخول السري إلى حسابك.
إن رقم الدخول السري الخاص بك يمكننا من التدقيق على حسابك عندما ومتى أردت أردت ذلك .إن
مفتوح  24ساعة في اليوم طوال السنة مما يمكنك  Biblinordكتالوجنا الذي يحمل العنوان بيبلينورد
من البحث في الكتالوج وحجز البنود وتجديدها .إذا لم يكن قد تم حجز الكتاب من قبل شخص آخر فيمكن
:تمديد فترة استعارة الكتاب كالتالي
.أو عن طريق االتصال هاتفيا بالرقم www.biblinord.se/tierp 0293-218260
إذا فقدت بطاقة اشتراكك فيجب أن تبلغنا عن ذلك في أسرع وقت ممكن .يجب أن يتم توقيف صالحية
.بطاقتك للحول دون قيام شخص آخر باستخدامها
إن فترة االستعارة العادية هي أربعة أسابيع .لتلبية احتياجات اآلخرين فيمكن أن يتم تقصير فترة استعارة
.الكتب .بإمكانك استعارة المجالت لمدة أسبوعين واألفالم لمدة ثالثة أيام
إذا لم تقم بإعادة األشياء التي استعرتها في الوقت المحدد فسنقوم بإرسال خطاب تذكير لك .وإن رغبت
ذلك فيمكن أن نوجه مالحظة التذكير لك عن طريق البريد االلكتروني أو عن طريق الرسائل النصية
ثالثة أيام قبل انتهاء موعد االستعارة .إن اإلستعارة مجانية ولكن سنفرض عليك غرامة في حالة التأخر
في إعادة األشياء التي استعرتها .في حالة التأخير يكون الرسم  50كرونة وسيتم توقيف قدرتك على
.استعارة الكتب .بالنسبة لألطفال دون سن  18سنة من العمر فال تتم مطالبتهم بدفع رسم التأخير
:ستتم محاسبك كالتالي
كتاب ،كتاب صوتي الخ 1 – .كرونة/يوم
فيلم –  20كرونة في اليوم
رسوم أخرى
بطاقة جديدة للمكتبة العمومية للبالغين –  10كرونات
استعارة من مكتبات أخرى –  10كرونات
.االستنساخ ،البنود التالفة أو المفقودة يتم التعويض عنها حسب رسوم محددة

مواعيد الدوام
 Biblioteket.tierp@tierp.seالمكتبة العمومية الرئيسية في مركز مدينة تييرب
0293-218260
االثنين – الخميس 8.30 ،صباحا –  7مساء
الجمعة ،الساعة  8.30صباحا حتى  4بعد الظهر
.السبت ،الساعة  10صباحا –  2بعد الظهر
 bokbussen@tierp.seالمكتبة العمومية الجوالة
0293-219083, 070-3805542
 Biblioteket.karlholm@tierp.seكارهولم
0293-219480
بعد الظهر –  7مساء 3
قبل الظهر –  3بعد الظهر 11
قبل الظهر –  1بعد الظهر 10

االثنين
األربعاء
الخميس

 Biblioteket.skarplinge@tierp.seسكربلينجي
0293-219400
بعد الظهر –  7مساء 3
بعد الظهر –  7مساء 3
صباحا –  12ظهرا 8.30

الثالثاء
الخميس
الجمعة

 Biblioteket.soderfors@tierp.seسودرفورس
0293-219760
بعد الظهر –  7مساء 3
بعد الظهر –  4بعد الظهر 1

الثالثاء
األربعاء

 Biblioteket.orbyhus@tierp.seأوربي هوس
0293-219522
بعد الظهر –  7مساء 3
ظهرا –  7مساء 12
بعد الظهر –  3بعد الظهر 1

االثنين
األربعاء
الخميس

