احصل على بطبقت استعبرة
ال ثذ ٍِ ثطبقخ االسزعبسح م ٜرزَنِ ٍِ اسزعبسح اىنزت ٗحجز أجٖزح اىنَج٘ٞرشٗ .ثطبقخ االسزعبسح
ٍجبّٞخ ٗصبىحخ ف ٜجَٞع اىَنزجبد ف ٜثيذٝخ مبسىسنشّٗبٗ .م ٜرحصو عي ٚثطبقخ اسزعبسح فيسذ
ثحبجخ س٘ ٙىجطبقخ ٕ٘ٝخ ٗاىز٘قٞع عي ٚشٖبدح ثأّل سزيززً ثق٘اعذ االسزعبسح اىَعَ٘ه ثٖب ىذْٝب:
-

أّذ ٗحذك اىَسئ٘ه عِ مو ٍب رسزعٞشٓ.
ٗإرا مْذ ٗى ٜأٍش فززحَو ٍسئ٘ىٞخ ٍب ٝسزعٞشٓ أطفبىل.
ٗإرا أعذد اىنزت ٍزأخشا ً فعيٞل دفع سسٌ رأخش عِ مو .ً٘ٝ
ٗإرا رعشضذ اىنزت ىيزيف أٗ إرا أضعزٖب فعيٞل دفع رنيفخ رع٘ٝضٖب.
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ٗإرا أضعذ اىجطبقخ فعيٞل إثبال رىل إى ٚاىَنزجخ ف٘سا ًٗ .إرا سغجذ ف ٜثطبقخ جذٝذح فئُ اىزنيفخ 20
مشّٗخ ٍْز ثي٘غل سِ  18عبٍبً 10ٗ ،إرا مْذ دُٗ سِ  18عبٍب ً.
ٗسزحزبج إى ٚسقٌ اىزعشٝف اىشخص )pinkod( ٜرخزبسٓ ثْفسل م ٜرزَنِ ٍِ االسزعبسح ثْفسل فٜ
آالرْب أٗ حجز أجٖزح اىنَج٘ٞرش أٗ اسزعبسح اىنزت اإلىنزشّٗٞخ .اطيت اىَسبعذح ٍِ اىَ٘ظف.ِٞ
ٍذح االسزعبسح أسثعخ أسبثٞع ف ٜاىعبدحٗ ،ىنِ قذ رنُ٘ أقصش – اىزحقق ٍِ اإلٝصبه! َٗٝنْل إعبدح ٍب
اسزعشرٔ ف ٜأٍ ٛنزجخ عبٍخ رشبء ف ٜثيذٝخ مبسىسنشّٗب.
الرجبء زيبرة موقعنب على اإلنترنت
َٝنْل عيٍ٘ ٚقع bibliotek.karlskrona.seاىجحث عِ اىنزت ف ٜدىٞو اىَنزجخٗ .رسجو دخ٘ىل
إى ٚحسبة االسزعبسح اىخبص ثل ثبالسزعبّخ ثشقٌ ثطبقخ االسزعبسح ٗسقٌ اىزعشٝف اىشخصٜ
(َٝٗ .)pinkodنْل عي ٚسجٞو اىَثبه حجز اىنزت أٗ ٍشاجعخ اىنزت اىز ٜاسزعشرٖب أٗ رجذٝذ
االسزعبسح.
َٗٝنْل أٝضب ً اىجحث ثْفسل عِ مزت ثيغزل ف ٜاىَنزجخ اىذٗىٞخinterbib.se :
هل لديك أسئلت؟
إرا احزجذ اىَسبعذح أٗ مبُ ىذٝل أ ٛأسئيخ فب رزشدد ف ٜسؤاه ٍ٘ظف ٜاىَنزجخ!
ٗإرا ىٌ رزَنِ ٍِ اىعث٘س عيٍ ٚب رجحث عْٔ ف ٜاىَنزجخٍ ،ثبً مزت ثيغزل ،فَٞنْل سؤاه اىَ٘ظف.ِٞ
ٗمثٞشا ً ٍب رزَنِ اىَنزجخ ٍِ ششاء ٍب رجحث عْٔ أٗ اسزعبسرٔ ٍِ ٍنزجبد أخش.ٙ

اىَنزجخ ٍفز٘حخ ىيجَٞع.
ثبىَنزجخ مزت ثيغبد ٍخزيفخ ىألطفبه ٗاىنجبس عي ٚحذ س٘اء .مَب ر٘جذ
ىذْٝب اىصحف ٗاىَجبد ٗدٗساد اىيغخ ٍٗعيٍ٘بد ٍجزَعٞخ
ٗاىَ٘سٞقٗ ٚأجٖزح اىنَج٘ٞرش ٗأمثش ٍِ رىل ثنثٞش.
ٗاسزعبسح اىنزت ٍِ اىَنزجخ ال ٝنيف شٞئب ً.

