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   اإلعارة لمدينة باريس تقديم لمكتبات 

 !اإلعارة لمدينة باريس اتمرحبا بكم في مكتب

 جان.مفتوحة للجميع وبالممكتبة موزعة على جميع الدوائر الباريسية وهي  57تضم شبكة المكتبات لمدينة باريس 

نية ولوج فضاءات االستقبال والمعلومات والترفيه بواسطة الخدمات العديدة؛ كما تضع تحت تمنحكم مكتبات مدينة باريس امكا

 .حاسوب 700ماليين من الوثائق و 3.5تصرفكم أكثر من 

دقيقة إلخ( أما الخدمات األخرى فهي  15تتطلب بعض الخدمات التسجيل )اقتراض الوثائق أو استعمال الحاسوب ألكثر من 

 (.ستخدام أماكن العمل أو حضور األنشطة الثقافية إلخمتاحة دون تسجيل )ا

   التسجيل بالمكتبة 

 .التسجيل لمرة واحدة يعني إمكانية االستعارة من كافة مكتبات االعارة لمدينة باريس

 .، للكبار وللصغار، للباريسيين وغيرهم، أيا كانت الجنسيةالتسجيل متاح للجميع 

بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة : ثبات الهوية سارية المفعولللتسجيل، تحتاجون فقط إلى وثيقة إ

 .أو تصريح اإلقامة أو إيصال طلب اللجوء أو دفتر عائلي أو شهادة فردية للحالة المدنية

ة التعريف أو بطاقة ال تنسوا تجديد بطاقتكم سنويا عبر تقديم بطاق. صالحة لمدة سنة من تاريخ التسجيلبطاقة المكتبة تبقى 

 .المستخدم

   الخدمات 

   استعارة الوثائق 

ماليين من الوثائق؛ تتم استعارة معظمها مجانا كالكتب والمجالت والرسوم المتحركة  3.5يمكنكم الوصول إلى أكثر من 

أقراص الفيديو التي تحوي الموسيقى أو  "CD" والنصوص المقروءة ومناهج اللغة باستثناء أقراص البيانات المضغوطة

    .التي تتطلب اشتراكا مدفوعا مسبقا "DVD" الرقمية

 

   المكتبة الرقمية وسائل القراءة االلكترونية والحاسبات اللوحية 

تقوم المكتبات بإقراض وسائل القراءة االلكتروتية    .من خالل بوابة المكتبات، تدخلون مجانا إلى مكتبة الكتب االلكترونية

كتاب باللغة الفرنسية لكن أيضا،  1 300تحمل كل واحدة منها فهرسا بحوالي    .ابيع بنفس شروط إقراض الكتبلمدة ثالثة أس

  ....باللغة االنجليزية واالسبانية وااللمانية



 .كما تقترح الحاسبات اللوجية في إطار االنشطة الموجهة للصغار وللكبار

   تعلم اللغة الفرنسية واللغات األجنبية األخرى 

قطب لغوي" ويقترح مناهج لتعليم اللغات المختلفة "تعرض معظم المكتبات مناهج لتعليم اللغة لكن البعض منها يعتبر بمثابة 

)الفرنسية كلغة أجنبية واالنجليزية وااللمانية واالسبانية والبنغالية والمصرية واالندنوسية والباشتو والفارسية والروسية 

  .الى الكتب والمجالت والمواد السمعية بلغات أجنبيةوالرومانية إلخ( باالضافة 

    .كما توفر بعض المكتبات حصصا حوارية باللغة الفرنسية وهي موجهة للبالغين في إطار تعلم اللغة

 Coup 2Pouceكو دو بوس خدمة 

 .بتدائي والثانويخدمة مجانية للمساعدة في الواجبات المدرسية تخصصها بعض المكتبات لفائدة تالمذة المستوى اال

  "WIFI" الولوج المفتوح والمجاني لخدمة االترنت الالسلكي

لسرعة في جميع مكتبات من خالل خدمة االنترت الالسلكي لباريس، يمكنكم االتصال مجانا بشبكة االنترنت الالسلكي عالية ا

 س.مدينة باري

   سوب بنظام الخدمة الذاتية حا 700

تتيح الوصول المجانى  وهية مع امكانية الولوج إليها بحريصرفكم مجموعة من الحواسيب تضع المكتبات البلدية تحت ت

 .واآلمن لشبكة االنترنت وللموارد الرقمية والبرمجيات

 (حواسيب لخمسة عشر دقيقة )دون تسجيل 

 .دقيقة وهي متاحة دون تسجيل 15هي حواسيب "المارة" ال تتجاوز مدة استعمالها 

 

 (التسجيلحواسيب لساعتين )ب 

سنة  12أجهزة"البالغين" ابتداء من    .هي حواسيب متاحة للمستخدمين الذين يتوفرون على بطاقة تسجيل سارية الصالحية

جهزة "الشباب" وهي مخصصة للقاصرين ضمن مدة زمنية ال تتجاوز م. أومحددة في مدة زمنية ال تتجاوز الساعتين في اليو

 .الساعة الواحدة في اليوم

   برمجة ثقافية غنية ومنوعة 

عروض األفالم ولقاءات وحفالت موسيقية  :تعرض مكتبات مدينة باريس للعموم برمجة ثقافية منوعة، مجانية ودون تسجيل

 .ومناظرات ومعارض وورشات وساعة الحكاية ونوادي القراءة وألعاب الفيديو ومكتبات الهواء الطلق في فصل الصيف إلخ

 http://bibliotheques.paris.fr/agenda.aspxد من التفاصيل )االماكن واالنشطة والمواعيد...( علىتعرفوا على المزي

   للجمهور من ذوي االحتياجات الخاصة 

القراءة بشكل مختلف مجموعات وخدمات فقد وضعت أقسام الصم و. يمكن لذوي االحتياجات الخاصة ولوج أغلبية المكتبات

 .مالئمة مع تعزيز إمكانية الوصول إليها

http://bibliotheques.paris.fr/agenda.aspx


   http://meslieux.paris.fr/bibliotheques للمزيد من المعلومات، نلتقي على الرابط التالي

 :تكررةأسئلة م

   ما هي مواعيد المكتبات؟ 

 http://meslieux.paris.fr/bibliotheques انتباه، ال تتبع جميع المكتبات مواعيد العمل ذاتها، تعرفوا على المزيد على

   ما الذي يمكن استعارته؟ 

أقراص الفيديو الرقمية وذلك في جميع مكتبات االعارة لمدينة  05مادة بما فيها  20ن يخولكم التسجيل استعارة مجموعة م

 .يمكن ايضا استعارة وسائل القراءة والكتب االلكترونية   .باريس

   الى متى يمكن االحتفاظ بالوثائق المعارة؟ 

يمكن تمديد فترة االستعارة عبر . تأخير أو حجز( مع عدم وجود 2أسابيع قابلة للتجديد مرتين ) 3يمكن االحتفاظ بالوثائق لمدة 

 .حساب المستخدم أو بالمكتبة

 

   كيف السبيل إلى معرفة توفر وثيقة ما؟ 

 .عبر مراجعة فهرس المكتبات على االترنت

   أين ترجع الوثائق المعارة؟ 

 .يتم ارجاع الوثائق الى نفس المكتبة التي تم استعارتها منها

   ستخدم؟ ما الغرض من حساب الم

 .الى الحجز أو تمديد الحجز أو معرفة المواد التي تمت اعارتها أو الموعد النهائي الرجاعها

   كيف يمكن ولوج حساب المستخدم؟ 

 :لىثم انقر ع .parishttps://bibliothequesاذهب إلى 

 

 :ة المستخدمتحديد هويفحة لالص يمين يخصص أقصى

 

 .(اسم المستخدم هو رقم البطاقة )دون فراغ أو عالمات تنقيط

 .(16021980: كلمة السر هي تاريخ ميالدكم، دون فراغات أو عالمات تنقيط )مثال

   تأخرت في إعادة الوثائق المعارة؟ 

http://meslieux.paris.fr/bibliotheques
http://www.paris.fr/
http://www.paris.fr/
http://meslieux.paris.fr/bibliotheques
https://bibliotheques.paris/


تأدى غرامات التأخير التي يصل  .( فما فوق حتى إعادة الوثائق7يتم تجميد البطاقة عن كل تأخير يصل إلى سبعة أيام )

 .يورو 15مجموعها إلى 

 0.15 (عن كل يوم تأخير للوثيقة الواحدة )للبالغين يورو 

 0.07 (.2) عن كل يوم تأخير للوثيقة الواحدة )للقاصرين( أو تعليق االعارة لمدة أسبوعين يورو 

 ارة.ى نذكركم بالموعد النهائي لإلعزودونا ببريدكم االلكتروني حت

   حال ضياع أو تلف الوثائق المعارة؟  في

 .يجب استبدال أو دفع تكاليف جميع الوثائق التي تعرضت للتلف أو الضياع

   ما هي كيفية حجز الوثائق؟ 

 .وثائق بغض النظر عن طبيعتها عبر حسابكم على االنترنت أو في عين المكان 10يمكنكم حجز 

   ماذا إذا فقدت بطاقتي؟ 

يوما بعد  15   .بليغ سريعا بضياع أو سرقة بطاقتكم في أي مكتبة من اختياركم. سيتم إعداد بطاقة جديدة لكمال تغفلوا عن الت

    .تاريخ التبليغ

   ما هي كيفية الدخول الى شبكة االنترنت الالسلكي؟ 

 .تم ادخلوا البريد االلكتروني PARIS_WI-FI من أجل االتصال بالشبكة، اختاروا شبكة

 ة الدخول إلى حواسيب المكتبة؟ما هي كيفي

   

 .إن اسم المستخدم هو نفسه رقم المستخدم الذي يظهر على بطاقة المكتبة

 (.16021980: كلمة السر هي تاريخ ميالدكم، دون فراغات أو عالمات تنقيط )مثال

 .أمناء المكتبات جاهزون لالجابة على اسئلتكم


