
 

 

 
 (BiBLأهالً وسهالً بكم في )

 مكتبات )بورلوف( و)لوما(
 
 

 )اوكارب(مكتبة 
 )لوما(مكتبة 
 )بياريد(مكتبة 

 مكتبة )ارلوف(
 
 

 االستعارة مدة
 أسابيع ٤  والكتب الصوتيةالكتب 

 أسبوعين االستعارات السريعة, ستعارات قصيرة المدىاال
تال  أسبوعين   مجّلا

 أسبوعين   الفيديوألعاب 
 أسابيع ٤   الموسيقىأقراص 

 أسبوع  أقراص الفيديو الرقمية
 
 

استعارة أقراص الفيديو  تكرار. ال يمكن مما هي عليه فيما يتعلق بالكتب المرغوبة تصبح مدة استعارة الكتب أقصرقد 
الحد إن . إضافيينتسري فقط لمدة أسبوعيين  األخرىاستعارة الوسائل  تكرار, كما أن قصيرة المدىالرقمية واالستعارات 

 عاماً. ١٥وألعاب الفيديو هو  ةاستعارة أقراص الفيديو الرقمي الجائز لهاألدنى للسن 
 
 

 رسوم تأخير التسليم
 الكباروسائل 

 
 كرون واحد لليوم الواحد  والكتب الصوتيةالكتب 

ت وال   كرون واحد لليوم الواحد  الموسيقىأقراص مجّلا
 كرون لليوم الواحد ٥ أقراص الفيديو الرقمية وألعاب الفيديو

 كرون لليوم الواحد ٥ , االستعارات السريعةقصيرة المدىستعارات اال
 كرون لليوم الواحد ٥  االستعارة عبر مكتبات أخرى

 
 األطفالوسائل 

 كرون لليوم الواحد ٥ اب الفيديوأقراص الفيديو الرقمية وألع
 

 .كرون ٢٠٠إن الحد األقصى المحدد للدفع عند إعادة تسليم القطعة الواحدة هو 
 

 يُغلق حساب المكتبة عند:
 كرون ١٠٠تجاوز الديون حد  -
 ارسال ثالث خطاب مطالبةتزامن  -
 

 الرسوم
 كرون للقطعة ٥  االستعارة عبر مكتبات أخرى

 كرون ١٠  فقدان بطاقة المكتبة
 
 
 



 

 

 
 لها. ةمماثلقطع جديدة  جإنتاعوض بثمن إعادة ضرر أو فقدان الوسائل يُ ب التسبب إن
 

 :هي قطع جديدة مماثلة لها جإنتاالوسائل التي ال يمكن إعادة إن 
 كرون ٢٥٠    كتب الكبار والكتب الصوتية للكبار

 كرون ١٥٠   كتب األطفال والكتب الصوتية لألطفال
 كرون ٥٠    ورقيكتاب ذو غّلف 

تال  كرون ٥٠سعر العدد الصادر أو      مجّلا
 كرون ١٥٠     أقراص الموسيقى

 كرون ٤٠٠ دروة اللغاتكتب الفيديو الرقمية وألعاب الفيديو واألقراص المدمجة وأقراص 
 
 .العائرةالمكتبة عوض الوسائل الُمستعارة من المكتبات األخرى بحسب مطلب تُ 

 
المحتملة. يمكنك قراءة المزيد عن القواعد عبر:  اإلعارةقواعد  تغييرات مسؤول عن متابعةإن الشخص المستعير 
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 هذا ما نقدمه لكم!
نقوم بشراء مئات الكتب . متاح في المكتبات كافة الكتب التي تتناسب مع جميع األعمار وبلغات مختلفة. من الكتبالعديد 

 الجديدة كل شهر.
 

ت ت المختلفة.الجرائد والمجالا  . يوجد في المكتبات العديد من الجرائد اليومية ومئات المجّلا
 

 تاحة لّلستعارة.مُ  الموسيقى واألفالم والكتب الصوتية وألعاب الفيديوإن 
 

هاتف الخلوي, ال, على سبيل المثال الكتب التي تتناسب مع قارئ الكتاب االلكتروني واستعارة الكتب االلكترونيةيمكنك 
 عبر موقعنا االلكتروني.

 
مقابل رسم  أخرىغالباً استعارة الكتب الغير متاحة في مكتباتنا من مكتبات  باإلمكان. االستعارة عبر مكتبة أخرى

 ستعارة. تجد االستمارة المتعلقة بذلك على موقعنا.ا
 

تتناسب مع جميع األعمار ومقاعد مريحة للقراءة.  لألطفال. تتوفر بيئة مناسبة, بحيث توجد كتب األطفالالكثير من أجل 
وعرض  فالاألطتتوفر أيضاً الكتب الصوتية واألفّلم وألعاب الفيديو والموسيقى. نقدم خدمة تّلوة كتب الحكايات على 

 األفّلم ونشاطات خّلل االجازات المدرسية ... إلخ.
 

 موسوعات. اسأل أمين المكتبة عند الحاجة إلى المساعدة.البيانات والعلمية وقواعد الكتب التتوفر أيضاً . معلومات
 
( Sveriges befolkning( و)Arkiv Digital. تتوفر لألشخاص الراغبين بالبحث عن نسبهم )بحث عن النسبال

 . إلخ.( ..Sveriges dödbokو)
 

باالقتراحات  ةصادرة عن اجتماعات لجان البلدية وكتب عن البلدية ومعارض متعلق تبيانا. تتوفر معلومات حول بلديتك
 التخطيطية الراهنة.

 
 إلى المكتبة, فنأتي نحن إليك. المجيء. إذا كنت بسبب قصور وظيفي ال تستطيع الكتاب نوصل إليك

 
لألشخاص الذين  ,صوتية للحاالت الخاصةالكتب الخط كبير والمحررة بكتب المصاغة بطريقة مبسطة والكتب ال تتوفر

إما على شكل قرص مضغوط أو تحميلها الكتب الصوتية للحاالت الخاصة, يعانون من صعوبات بالقراءة. يمكنك استعارة 
 هاتف أو الحاسوب.العلى 

 
 
 

http://www.burlov.se/bibliotek


 

 

عبر صفحة المكتبات متابعة أحداث المكتبة والبحث في الدليل وإعادة االستعارة والحصول على . يمكنك مكتبة في المنزل
 نصائح عن الكتب وتقديم اقتراحات حول شراء الكتب وإرسال طلب عن استعارة الكتب عبر مكتبة أخرى... إلخ.

 
عبر مواقعنا االلكترونية ودفاتر  ذلك اقرأ . نقوم بتهيئة العديد من األحداث والنشاطات لألطفال والكبار.برنامج النشاطات

 البرنامج التي توزع قبل بداية فصلي الربيع والخريف.
 

الطباعة  إمكانيةكما تتاح و ,الماسح الضوئي والحواسيبنترنت الّلسلكية و. تتوفر شبكات اإلالحواسيب واإلنترنت
 .المأجورة نساخواالست

 
ً  ديك إمكانية استعارة واحضار وتسليم الوسائل التي قمت باستعارتها. لبطاقة استعارة واحدة تشمل أربع مكتبات في  مسبقا

 األربعة.أي مكتبة من هذه المكتبات 
 
 

 أوقات الدوام ومعلومات التواصل
 

 ت بلدية )بورلوف(مكتبا
 

 )ارلوف(مكتبة 
Lommavägen 2 

٠٤٠ - ٦٢٥٦٢٧٤ 
bibliotek.arlov@burlov.se 

 
 أوقات الدوام

 ١٩ - ١٠ اإلثنين
 ١٨ - ٩ الثّلثاء 
 ١٩ - ١٠ األربعاء
 ١٨ - ٩ الخميس
 ١٧ - ١٠ الجمعة
 ١٥ - ١١ السبت

 
 )اوكارب(مكتبة 

Elevvägen 2 Dalslundskolan 
٠٤٠ -٦٢٥٦٦٧٥ 

bibliotek.akarp@burlov.se 
 

 (بوجود موظفين أوقات الدوام )متاحة
 ١٩ - ١٥, ١٢ - ٠٨:٣٠ اإلثنين

 ١٥ - ٠٨:٣٠ الثّلثاء 
 ١٩ - ١٥, ١٢ - ٠٨:٣٠ األربعاء
 ١٩ - ١٥, ١٢ - ٠٨:٣٠ الخميس

 
 .٢٢إلى  ٧أيام األسبوع )خارج نطاق عمل الموظفين( بين الساعة  كافةتفتح أيضاً خّلل 

 
 
 
 
 
 
 

 ت بلدية )لوما(مكتبا
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 )بياريد(مكتبة 

Folkungavägen 6 
٠٤٠ - ٦٤١١٧٩٣ 

bjerred.bibliotek@lomma.se 
 

 أوقات الدوام
 ٢٠ - ١٠ اإلثنين

 ٢٠ - ١٠ الثّلثاء 
 ١٩ - ١٠ األربعاء
 ١٩ - ١٠ الخميس
 ١٨ - ١٠ الجمعة
 ١٥ - ١١ السبت

 
 (لوما)مكتبة 

Hamntorget 1 
٠٤٠ -٦٤١١٣٧٣ 

lomma.bibliotek@lomma.se 
 

 
 أوقات الدوام

 ٢٠ - ١٠ اإلثنين
 ٢٠ - ١٠ الثّلثاء 
 ١٩ - ١٠ األربعاء
 ١٩ - ١٠ الخميس
 ١٨ - ١٠ الجمعة
 ١٥ - ١١ السبت
 ١٥ - ١١ األحد

 
 االلكترونية:المكتبات قد تسري أوقات دوام أخرى خّلل العطل والصيف. اطلع على مواقع 

www.burlov.se/bibliotek وwww.lomma.se/lib. 
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