
املكتبات العامة

يف املكتبة العامة يتم تنظيم أمسيات أدبية ومقابالت مع 
 الكتّاب وحفالت موسيقية وعروض ومحارضات.

األحداث التي تقوم املكتبة العامة بتنظيمها مجانية. 

يف العديد من املكتبات العامة توجد هناك أماكن مخصصة 
 للعرض، من املمكن حجزها.  

سوف تحصل عىل معلومات عن األحداث والعروض من املكتبات 
 العامة ومن صفحات اإلنرتنت للمكتبات العامة. 

بإمكانك أيضاً أن تقوم بتنظيم حدث بنفسك يف املكتبة العامة.  

بإمكانك أن تستخدم أجهزة الكمبيوتر للمكتبة العامة من أجل 
قراءة بريدك اإللكتروني والبحث عن المعلومات في اإلنترنت 

 أو الطباعة. 
 الطباعة هي مقابل أجر في بعض  البلديات.  

جميع أجهزة الكمبيوتر مزودة ببرامج لمعالجة النصوص 
 وبرامج أخرى مفيدة.  

في بعض المكتبات العامة توجد أيضاً أجهزة المسح الضوئي 
)السكانار( ولوحات مفاتيح بمختلف اللغات.  

 بإمكانك استخدام أماكن املكتبة العامة. 
يف جميع املكتبات العامة توجد طاوالت وكرايس، حيث أنه 

 بإمكانك أن تستعملها بحرية للعمل أو لقضاء وقت الفراغ.  
يف العديد من املكتبات العامة بإمكانك أيضاً أن تحجز مكان 

 منفصل، عىل سبيل املثال من أجل االجتامع.  
يف بعض املكتبات العامة توجد غرفة للموسيقى، حيث أنه من 

املمكن فيها العزف عىل البيانو. 

ما هي الكتب اإللكرتونية )e-kirja(؟

الكتب اإللكرتونية هي عبارة عن كتب عادية، حيث أنه 
بإمكانك أن تقرأها عىل سبيل املثال مبساعدة جهاز الكمبيوتر 

أو الهاتف الذيك، تُعرف الكتب اإللكرتونية باللغة الفنلندية 
 .)sähkökirja( أيضاً باسم 

 توجد يف كل بلدية يف فنلندا مكتبة عامة.
 املكتبة العامة هي مكان لاللتقاء ومركز ثقايف.  

 املكتبة العامة متاحة لألطفال وللشباب وللنساء وللرجال.  
يف املكتبة العامة من املمكن مامرسة القراءة وقضاء الوقت 

 ومقابلة األصدقاء واملشاركة يف األحداث.  
العاملون يف املكتبة العامة سوف يساعدوك ويجيبوا عىل 

األسئلة ويقوموا بعرض املكتبة العامة.

 املكتبة العامة عبارة عن خدمة مجانية متاحة لجميع السكان.
يف املكتبة العامة بإمكانك: 

y  .استعارة الكتب واملجالت واملوسيقى والفيديوهات
y  استعامل أجهزة كمبيوتر املكتبة العامة واألجهزة

اإللكرتونية األخرى. 
y  املشاركة يف مجموعات القراءة واألحداث والدورات

التعليمية. 
y  .الطلب من العاملني مساعدتهم كخرباء
y  .استعامل أماكن املكتبة العامة كقاعة القراءة

سوف تحصل عىل معلومات إضافية عن املكتبات العامة من 
صفحات اإلنرتنت للمكتبات العامة.

جميع خدمات وأحداث املكتبة العامة تقريباً مجانية. 

تحتاج إىل بطاقة املكتبة العامة سارية املفعول من أجل 
 االستعارة.

بإمكانك أن تستعمل الخدمات األخرى أيضاً دون الحاجة إىل 
بطاقة املكتبة العامة. 

يف املكتبة العامة من املمكن العمل واملشاركة:

 يف املكتبة العامة توجد هناك أحداث لألطفال وللشباب وللكبار. 
يف جلسات االستامع للقصص يتم االستامع للقصص واللعب.  
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الكتب اإللكرتونية من املمكن أن تكون كتب علمية أو كتب 
أدبية، عىل سبيل املثال روايات أو كتب قصصية أو شعر. 

من املمكن استعارة الكتب اإللكرتونية من املكتبة العامة 
بنفس الطريقة كالكتب املطبوعة. 

كيف تُستعمل الكتب اإللكرتونية للمكتبة العامة؟ 

تحتاج من أجل االستعارة رقم بطاقة املكتبة العامة والرمز 
الرسي )pin-koodi( أي الرقم الرسي.

من السهل قراءة الكتب اإللكرتونية مبارشة بواسطة متصفح 
 اإلنرتنت. 

حينئذ ال يتوجب عليك تحميل برامج منفصلة، يك يكون 
 بإمكانك قراءة الكتاب. 

 يتوجب بأن يكون الجهاز متصل باإلنرتنت، يك يكون بإمكانك
قراءة الكتاب. 

ليست هناك حاجة إلعادة الكتاب اإللكرتوين بشكل منفصل، 
ولكنه يُسرتجع تلقائياً، عندما تنتهي فرتة االستعارة. 

ضوابط ونظم االستعامل: 

 كل املكتبات العامة لديها ضوابط ونظم لالستعامل خاصة بها.
يف ضوابط ونظم االستعامل يتم تحديد حقوق املستعمل 
وواجباته، عىل سبيل املثال عدد املواد املستعارة التي من 

املمكن أن تكون لدى الزبون يف نفس الوقت، وكذلك موعد 
 إعادة املواد املستعارة.  

إذا مل يلتزم الزبون بضوابط ونظم االستعامل، فإنه من املمكن 
أن يفقد حقه يف االستعارة. 

 املكتبة العامة تحرض الخدمة بحيث
 تكون قريبة: 

سيارة املكتبة العامة هي عبارة عن حافلة، يتم تحميل الكتب 
 ومواد املكتبة العامة األخرى فيها. 

إذا كنت تسكن بعيداً عن املكتبة العامة، فمن املمكن أن يكون 
 هناك بالقرب من بيتك موقف لسيارة املكتبة العامة. 

سيارة املكتبة العامة لديها جدول، تتواجد يف املوقف وفقاً له.  

 من املمكن حجز كتب من املكتبة العامة
 مبختلف اللغات: 

بإمكانك أن تسأل املكتبة العامة عن الكتب بلغتك األم أيضاً.  
بإمكاننا أن نحجزها من املكتبة العامة متعددة اللغات.  ثم سوف 

تحصل عليها من املكتبة العامة القريبة منك. 

بإمكانك أن تسأل املكتبة العامة عن الكتب الصوتية إذا مل تكن 
قادراً عىل القراءة. 

املكتبة القريبة منك من املمكن أن تقدم االستشارة بشأن 
 كيفية عمل املكتبة العامة للغة اإلشارة من عىل الرابط:

www.viittomakielinenkirjasto.fi 

أهالً وسهالً بكم يف املكتبة العامة!


