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بطاقة االستعارة تفتح العالم
بأكمله
إن الدخول إلى المكتبة مجانيا ،وتتيح لك بطاقة االستعارة الكثير من العروض والخدمات .بطاقة االستعارة القومية
مجانية ،ويمكن استعمالها في معظم المكتبات في النرويج
كل ما تحتاج إليه لتحصل على بطاقة االستعارة هو بطاقة الهوية .تطلب بعض المكتبات توقيع ولي األمر لو كنت
تحت سن  15سنة .تسجل المكتبة بعض البيانات عنك عندما تحصل على بطاقة االستعارة .يمكنك أن تق رأ المزيد
عن هذا األمر على الموقع التالي.NO.BIB.NB :
تمنحك بطاقة االستعارة إمكانية اخد الكتب ،موسيقا ،األفالم ،أو األلعاب المستعارة معك إلى المنزل.
يمكنك أن تستعير من جميع المكتبات في منطقة »فيكان«  ،وتردها في الوقت الذي يناسبك .فترة االستعارة هي 4
أسابيع ،ولكن يمكنك تمديد فترة االستعارة بنفسك على الموقع اإللكتروني الخاص بالمكتبة او في المكتبة.
بطاقة االستعارة تفتح أمامك أيضا الخدمات الرقمية .فيمكنك البحث ،حجز واستعارة الكتب و الكتب اإللكترونية
أو الصوتية .و كدلك ق راءة الصحف ،والمجاالت الرقمية أو استعمال الب رامج التعليمية االلكترونية.
مرحبا بك في المكتبة!

مكتبتك

بطاقة االستعارة شخصية .ال تعيرها إلى اآلخرين! كل ما تستعيره ببطاقتك هو مسؤوليتك .لو حدث أن تعرض شيئا
استعرته باسمك للضياع أو التلف ،فعليك أنت تعويضه .لو فقدت البطاقة تواصل مع المكتبة.
لمزيد من المعلومات عن بطاقة االستعارة القومية ،انظر في الموقع التالي:
nb.bib.no
لمزيد من المعلومات عن المكتبات في منطقة "فيكان" ،انظر في الموقع التالي:
vikenfylkesbibliotek.no

المكتبة -مكان لألدب،
المعرفة والخب رات

المكتبة بها العديد من الخدمات
الرقمية التي يمكنك الوصول إليها
عن طريق الحاسب اآللي أو الهاتف.
كثير من الخدمات لها تطبيقات خاصة
بها يمكنك تحميلها من اآلب ستور
أو جوجل بالي .للوصول إلى الخدمات
الرقمية من المكتبة تحتاج إلى بطاقة
االستعارة.
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استكشف
المكتبة!
في المكتبة ما يناسب الجميع -اختر ما يناسبك.
األدب والمعرفة
يتاح لك في المكتبة كتب ،وكتب صوتية ،وموسيقى وأفالم ،وصحف ومجالت ،ومجالت مصورة ،وألعاب .إن أمناء
المكتبات خب راء في البحث عن المعلومات ،سواء كانت على اإلنترنت أو بداخل الكتب .يمكنك أن تستعير حاسبا
آليا وتحصل على المساعدة في استعمال الخدمات العامة التي توجد على اإلنترنت .هل أنت طالب؟ كثير من
المكتبات بها غرف للد راسة ،أو غرف اجتماعات يمكنك استعمالها للد راسة.
خبرات وأماكن للتجمع
في المكتبات أنشطة مختلفة ،مثل :مناقشة كتاب ،محاضرة ،حكي قصص ،معارض ،زيارة لكاتب ،مناقشات،
حفالت موسيقية ،دورات في الحاسب اآللي ،مقاهي لتعليم اللغات .غالبية األنشطة متاحة للجميع ،تابع جدول
األنشطة على الموقع اإللكتروني لمكتبتك.
المكتبة أحد األماكن القليلة المحلية التي يمكنك البقاء بها دون أسباب معينة .هي مكان يمكنك فيه االلتقاء
باالخرين أو يمكنك أن تختار الجلوس بمفردك.
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قراءة الصحف :صحف من كل أنحاء العالم
تصفح  7000جريدة ومجلة من  100بلد.
pressreader.com
عينات مختلفة من الكتب :كتب إلكترونية وكتب صوتية باللغة النرويجية
استعير كتبا نرويجية إلكترونية وكتبا صوتية ،واقرأ في الوقت الذي يناسبك

كتب باللغة اإلنجليزية :كتب إلكترونية وكتب صوتية باللغة اإلنجليزية
استعير أنواعا مختلفة من كتب األدب اإلنجليزي الحديث

أفالم :وثائقية وقصيرة
شاهد  400فيلم قصير وأفالم وثائقية في أي مكان وفي أي وقت
filmbib.no
المكتبة العالمية :الكتب اإللكترونية والكتب الصوتية بلغات مختلفة
الكتب اإللكترونية والكتب الصوتية باللغات التالية :األلبانية ،العربية ،البوسنية ،الكرواتية ،الكردية،
الفارسية ،البولندية ،الصومالية ،التايلندية ،التجرينية والتركية .كما سيتم إضافة لغات أخرى.

verdensbiblioteket.no

