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إﺳﺗﺧدام ﺻﻔﺣﺔ اﻹﻧﺗرﻧت
ﻓﻲ ﺻﻔﺣﺔ اﻹﻧﺗرﻧت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﻛﺗﺑﺔ ،ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ أن ﺗزور اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﻟﯾﻼً وﻧﮭﺎراً .ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ّ
ﺗطﻠﻊ ﻓﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ
أورﺑرو .ﺗوﺟد ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ُﻛﺗب ﻛﺛﯾرة ﻟﻸطﻔﺎل
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻷﺧﺑﺎر ﺣول ﻣﺎ ﯾﺟري ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ َ
ت أﺧرى ﻏﯾر اﻟﺳوﯾدﯾﺔ .ﻓﻲ ﺻﻔﺣﺔ اﻹﻧﺗرﻧت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﻛﺗﺑﺔ ،ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﻔﺗﺢ ﺣﺳﺎﺑﺎ ً ) (kontoﺧﺎﺻﺎ ً ﺑك ﻣن
وﻟﻠﺑﺎﻟﻐﯾن ِﺑﻠﻐﺎ ٍ
ﺧﻼل رﻗم ﺑطﺎﻗﺔ اﻹﻗﺗراض ) (lånekortsnummerاﻟﻌﺎﺋدة ﻟك ورﻗم اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺷﺧﺻﻲ ) .(PIN-kodﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺑﻌد ذﻟك
أن ّ
ﺗطﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ إﻗﺗرﺿﺗﮭﺎ وﺗوارﯾﺦ إرﺟﺎﻋﮭﺎ ﻟﻠﻣﻛﺗﺑﺔ .ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻛذﻟك ﺗﺟدﯾد اﻹﻗﺗراض اﻟذي ﺳﺑق ﻟك أن ﻗﻣتَ ﺑﮫ
أورﺑرو.
أو ﺣﺟز أﺷﯾﺎء ﻣن ﻣﻛﺗﺑﺎت أﺧرى ﻓﻲ َ
ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗوﻛﮭوﻟم أﯾﺿﺎ ً ﺻﻔﺣﺔ إﻧﺗرﻧت اﻟﺗﻲ ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ أﺧﺑﺎر اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت و ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
ﻋﻧﮭﺎ ِﺑﻠﻐﺎ ٍ

إﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ اﻹﻗﺗراض
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ اﻹﻗﺗراض ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﯾﻛون ﻣ ّﺟﺎﻧﺎً .إﺟﻠبْ ﻣﻌك ﺑطﺎﻗﺔ ھوﯾﺔ ،ﺣﯾث أﻧﻧﺎ ﺳﻧﺳﺎﻋدك ﻓﻲ ﻣﻧﺣك ﺑطﺎﻗﺔ
اﻹﻗﺗراض.
اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر واﻹﻧﺗرﻧت
أورﺑرو.
ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺗوﺟد ﻛﻣﺑﯾوﺗر وإﻧﺗرﻧت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗطﯾﻊ إﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﻟو أﻧك ﺗﻣﻠك ﺑطﺎﻗﺔ اﻹﻗﺗراض ﻣن إﺣدى ﻣﻛﺗﺑﺎت َ
ﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻣﺎل.
ﻛذﻟك ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗطﺑﻊ وﺗﺳﺗﻧﺳﺦ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﻟﻘﺎء ٍ
ﻗواﻋد اﻹﻗﺗراض
إذا ﺗﺗﺄﺧر ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺷﺊ اﻟذي ﻗﻣتَ ﺑﺈﻗﺗراﺿﮫ ،ﯾﺟب ﻋﻠﯾك دﻓﻊ ﻏراﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﺗﺄﺧﯾر .إذا ﺗﻔﻘد اﻟﺷﺊ اﻟذي إﻗﺗرﺿﺗﮫ ،ﯾﺟب
ﻋﻠﯾك أﯾﺿﺎ ً دﻓﻊ ﻏراﻣﺔ.
ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﻠم إﺷﻌﺎر ﺗذﻛﯾر ﻋن طرﯾق اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ أو رﺳﺎﻟﺔ ﻗﺻﯾرة ) (smsﻗﺑل ﻋدة أﯾﺎم ﻣن ﺗﺄرﯾﺦ إرﺟﺎع
اﻟﺷﺊ اﻟذي إﻗﺗرﺿﺗﮫ .ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل ﯾﺟب ﻋﻠﯾك أن ﺗﺗذﻛر ﺗوارﯾﺦ إرﺟﺎع اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ إﻗﺗرﺿﺗﮭﺎ ِﺑﻐضّ اﻟﻧظر ﻓﯾﻣﺎ ﻟو ﯾﺗم
ﺗذﻛﯾرك أم ﻻء .ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﺗﺻل ھﺎﺗﻔﯾﺎ ً ﺑﺎﻟﻣﻛﺗﺑﺔ أو ﺗرﺳل رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ إﻟﯾﮭﺎ إذا ﻧﺳﯾت ﺗﺄرﯾﺦ إﻋﺎدة اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ.
ﺣﺟز ُﻛﺗب
ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﺣﺟز ُﻛﺗﺑﺎ ً ﻣن ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻛﺗﺑﺎت أورﺑرو وأن ﺗﺧﺗﺎر اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﯾد ﺟﻠب اﻟ ُﻛﺗب ﻣﻧﮭﺎ .ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻓﻌل ھذا أﻣﺎ ﻋن
طرﯾق ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎب ﻟك ﻓﻲ ﺻﻔﺣﺔ اﻹﻧﺗرﻧت اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻧﺎ أو ﻋن طرﯾق اﻹﺗﺻﺎل ﺑﻧﺎ ھﺎﺗﻔﯾﺎ ً أو إرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻰ
اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ .ﺑﻌد ذﻟك ﺳوف ﺗﺳﺗﻠم إﺷﻌﺎراً ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗوﻓر اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣطﻠوب ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﻟِﺟﻠﺑﮫ ،وﻋﻧدﺋ ٍذ ﻟدﯾك ﻓرﺻﺔ أﺳﺑوع واﺣد
ﻟﻛﻲ ﺗﻘوم ِﺑﺄﺧذ اﻟﻛﺗﺎب ﻣن اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ.

