أهالً بكم في
المكتبة!
يرحب بالجميع للقدوم إلى المكتبة.
ال يكلف التواجد في المكتبة شيئاً.
يمكنك استعارة كتب ،واستعمال حواسيب وإنترنت بواسطة
بطاقة مكتبية.
يمكن للجميع تدبر بطاقة مكتبية.
تملك المكتبة كتب وصحف بلغات مختلفة ومن
جميع أنحاء العالم.
اقرأ في المكتبة أو إستعر معك إلى بيتك.
إنه مجاني.
يوجد أفالم ،العاب وأقراص مدمجة.
يمكنك في المكتبة استعمال حاسوب و
إنترنت .يوجد "واي فاي" مجاني.

Arabiska

يمكنك في المكتبة أن تطبع ،أن تنسخ وأن تمسح ضوئياً.
يوجد كتب لألطفال بلغات متعددة.
توجد غرف لإلعارة.
غالبا ً ما يكون الجو هادئا ً في المكتبة .الجلوس
جيد ولو للحظة.
هكذا تدبر
بطاقة مكتبية
 .1اقبل إلى المكتبة وتكلم مع الموظفين.
 .2اظهر بطاقة تعريف .يمكنك الحصول على بطاقة مكتبية
حتى إن لم تمتلك بطاقة تعريف شخصية .تسري حينها
البطاقة لثالثة أشهر.
 .3قم باختيار رمز سري (أربعة أرقام).
احضر معك بطاقتك المكتبية عندما تزور المكتبة.

يمكنك أن تحتفظ بما تستعيره من المكتبة ألسبوع ،ألسبوعين
أو ألربعة أسابيع .كثيراً ما يمكن تجديد االستعارة.
إنه لمن المهم أن ترجع ما قد قمت باستعارته في
الوقت المعين .وإال فيتوجب عليك دفع رسما ً ما.
يمكن أن تصبح أيضا ً بطاقتك المكتبية مغلقة.
إنك تحصل على إيصال عندما تستعير .يوجد هناك في أي تاريخ
أقصاه يجب عليك إعادة ما قد استعرته من جديد.
نحن الذين نعمل في المكتبة
نرد على األسئلة بكل سرور.
لدى مكتبتنا موقع على اإلنترنت يسمى
 Minabibliotek.seيكون األكثر هناك مدون بالسويدية.
يمكنك خلق حساب على  Minabibliotek.seلكي تجدد
استعارة مثل ما لديك في المنزل ،حجز كتب أو استعارة كتب
الكترونية .نساعدك إن أردت بكل سرور.

تسري البطاقة المكتبية على
هذه المكتبات
بيورهولم
مكتبة بيورهولم
نوردمالينغمكتبة نوردمالينغ
محطة كتب روندفيك
روبيرتسفورش
مكتبة بيغديو
مكتبة روبيرتسفورش
مكتبة أونيسيت
أوميو
حافلة الكتب
مكتبة إرسبودا
مكتبة غروبه
مكتبة هولمسوند
مكتبة هورنيفورش

مكتبتي األقرب:

مكتبة ماريِّهيم
مكتبة أوبوال
مكتبة سيفار
مكتبة مدينة أوميو
مكتبة تيغ
مكتبة أوميدالن
مكتبة أوليدهيم
فيندلن
مكتبة فيندلن
مكتبة غرانو
مكتبة هيلنيس
مكتبة تفيرولوند
مكتبة أومسيلي
فينيسمكتبة فينيس
مكتبة فينيس بي

