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االستعارة تتم مجانا!
إن استعارة جميع المواد في المكتبة تتم مجانا ما عدا استعارة األفالم.
بطاقة االستعارة
من أجل االستعارة في المكتبة يجب الحصول على بطاقة االستعارة .و يمكنك الحصول على بطاقة
االستعارة بمجرد تقديم بطاقة الهوية.
على ماذا تتوفر المكتبة؟
كتب و جرائد و كتب سمعية و أفالم وحواسيب و عدة مواد أخرى.
كتب كثيرة في لغتك األم
تتوفر المكتبة على عدد كبير من الكتب في مختلف اللغات األجنبية.

اللغة السويدية المبسطة
تتوفر المكتبة على مجموعة من الكتب باللغة السويدية المبسطة خاصة بالمبتدئين و كذلك كتب سمعية و جرائد كلها باللغة السويدية
المبسطة.

تعلم اللغة السويدية
تتوفر المكتبة على قواميس و كتب قواعد اللغة في مختلف اللغات و كذا على دورات في تعليم اللغات.

خاص باألطفال
هناك كتب باللغة السويدية و بلغة األم للطفل :الكتب المرسومة و كتب القراءة و القصص و األناشيد و غير ذلك .كما تتوفر المكتبة
على أقراص فيديو خاصة بالقصص و الموسيقى و على أفالم لألطفال الصغار.

www.lysekil.se
يمكنك زيارة الموقع االلكتروني للبلدية على العنوان المقدم أعاله و يرجى الضغط على صفحة "المكتبة" للحصول على المزيد من
المعلومات .كما تجد على الموقع كذلك فهرس المكتبة الذي يمكنك استعماله في البحث عن الكتب.

ال تتردد في التوجه إلى طاقم المكتبة إذا لديك تساؤالت!

قواعد االستعارة الخاصة بمكتبات لوسيكيل
االستعارة
إذا أردت استعارة مواد في المكتبة فيجب عليك حيازة بطاقة االستعارة . lånekort
بطاقة االستعارة مجانية.
يجب عليك تقديم بطاقة الهوية إذا كان عمرك يتجاوز  15سنة.
إذا كان عمرك أقل من  15سنة فيجب عليك و على أولياءك مأل استمارة االستعارة.
يمكنك حينئذ الحصول على بطاقة االستعارة و الشروع في استعارة المواد من المكتبة.
ال يستطيع أي شخص االطالع على بياناتك الشخصية و على المعلومات الخاصة بالمواد التي قمت
باستعارتها من المكتبة ما عدا أعضاء طاقم المكتبة.
بطاقة االستعارة
يجب عليك إبالغ المكتبة في أسرع وقت في حالة فقدان بطاقة االستعارة.
حينئذ يقوم طاقم المكتبة بتجميد البطاقة لكي ال يستطيع شخص آخر استعمالها لالستعارة.
في حالة فقدان بطاقة االستعارة الخاصة بك يجب عليك دفع مبلغ للحصول على بطاقة جديدة.
يجب عليك إبالغ طاقم المكتبة عند تغيير اسمك أو عنوانك.
فترة االستعارة
فترة االستعارة الخاصة بالكتب تصل إلى أربع أسابيع.
يمكن أن تكون فترة االستعارة أقل من ذلك في بعض الحاالت.
يمكنك تمديد فترة استعارة الكتاب مرتين بشرط أن ال يكون هناك شخص آخر قد سجل نفسه في قائمة
االنتظار الستعارة نفس الكتاب.
في حالة التأخر عن ارجاع الكتاب إلى المكتبة في أوانه يجب عليك دفع غرامة مالية.
أي تلف أو ضرر أو فقدان يتعرض له الكتاب المعار يتوجب بذلك دفع غرامة تقدرها المكتبة.
حجز الكتب
يمكنك تسجيل نفسك في قائمة االنتظار الستعارة الكتب.
و تسمى هذه العملية بحجز الكتب.
عندما يكون الكتاب جاهزا لالستعارة نقوم بوضعه في مكان خاص بالكتب المحجوزة لمدة أسبوع.
نقوم بإبالغك عن قدوم الكتاب المحجوز بواسطة رسالة البريد أو رسالة البريد إلكتروني أو عبر رسالة
الجوال .sms
رمز "بين" Pinkod
يمكنك الحصول على رمز خاص بك (  )Pinkodلبطاقة االستعارة الخاصة بك.
يمكنك االطالع على جميع المواد التي قمت باستعارتها باستعمال رمز "بين" الخاص بك و كذلك تمديد
المواد المستعارة و حجز الكتب التي تريد استعارتها في فهرس المكتبة على الموقع االلكتروني للمكتبة.
حواسيب المكتبة
يمكنك استعمال حواسيب المكتبة مجانا.
يجب عليك حجز موعد الستعمال الحواسيب.
يجب عليك احترام قواعد المكتبة عند استعمال الحواسيب و الحرص على عدم مخالفتها.

المكتبة العامة في لوسيكيل

