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مرحبا بكم في شبكة
المكتبات البلدية لمدينة جنيف!

 

هل تبحث عن كتاب، أو قرص مدمج «CD»، أو قرص فيديو رقمي «DVD» من أجلك، أو من أجل أطفالك؟ هل ترغب في الذهاب 
إلى مكان يسوده الود والترحاب من أجل إجراء البحوث على شبكة اإلنترنت، أو من أجل قراءة بريدك اإللكتروني؟ هل تريد أن   

تتناول القهوة أثناء قراءة صحيفتك المفضلة؟ إن مكتبات مدينة جنيف تفتح لك أبوابها، وبالمجان. فسوف تجد فيها أكثر من 500 ألف   
كتاب ووثيقة، و 80 ألف قرص مدمج «CD»، و50 ألف قرص فيديو رقمي «DVD». وهناك العديد من الكتب والمجالت وأقراص 

الفيديو الرقمية والصحف، وغيرها من المواد، وهي تتوافر في عدة لغات أجنبية ومنها اإلنجليزية واأللمانية والروسية والعربية  
واإلسبانية واإليطالية والبرتغالية واأللبانية. أما أمناء المكتبات الذين يعملون في هذه المكتبات، فهم مستعدون لتقديم النصح إليك 

وتوجيهك خالل بحثك. نحن نرحب بكم جميعًا في مكتبات مدينة جنيف.  ال تنتظر، وقُ م بزيارتنا!

سامي كنعان
المستشار اإلداري المسؤول عن

قسم الثقافة والرياضة

 شبكة المكتبات البلدية
تضم شبكة المكتبات البلدية7مكتبات، وخدمة للمكتبة المتجولة، باإلضافة إلى خدمة القراءة المنزلية. وهي تتيح مساحات للبالغين   

والشباب، مما يسمح لهم بقراءة الوثائق واستعارتها؛ وتنطوي هذه الوثائق على كافة الموضوعات والمواد ذات األغراض اإلعالمية 
والتعليمية والثقافية والترفيهية. وتتواجد المكتبات تقريبًا في جميع أحياء المدينة.



1 Nyon, Ambilly, Annemasse, Collines du Léman, Divonne-les-Bains, Evian, Gex, Lucinges, Saint-Genis-Pouilly, Thonon-les-Bains,  
 Saint-Cergues (FR) Saint-Julien-en-Genevois, Veigy-Foncenex, Ville-la-Grand /  2 .يُعد ذلك متاحًا فقط في مكتبة المدينة 

كيف يمكنني الوصول إلى شبكة المكتبات البلدية؟ 
يعد الوصول إلى مجموعات المواد  والخدمات في المكتبات البلدية متاحًا بشكل كامل ومجاني.

كما أن استعارة جميع وثائق المكتبات البلدية أيضًا مجانية، ولكنها تتطلب التسجيل وذلك عند تقديمك لبطاقة إثبات الهوية. إن تسجيل
المشتركين (المشتركات) صغار السن يتطلب الحصول على موافقة (توقيع) الوالدين أو من ينوب (تنوب) عنهم. وسيتم إرسال بطاقة 

االستعارة إذًا على محل سكنكم بالبريد.
ويقتصر التسجيل على األشخاص المقيمين في إقليم جنيف أو األشخاص الذين وقَّعت بلديتهم اتفاقية شراكة مع مدينة جنيف1.

لقد تم تناول معلومات االتصال الكاملة الخاصة بالمكتبات البلدية (العنوان، ساعات العمل، الهاتف) بشكل مفصل في الوثيقة التي 
 www.bm-geneve.ch :تحمل عنوان «المواعيد»، وكذلك على الموقع اإللكتروني الخاص بالمكتبات البلدية

مِمَّ تتكون مجموعات المواد الخاصة بالمكتبات البلدية؟

• روايات بخطوط كبيرة
• مجموعات موسيقية

 الوثائقية، والكتب الصوتية، ووسائل تعلم اللغات)
• مجموعات الوسائط المتعددة (أفالم الخيال واألفالم

• مصادر رقمية (صحافة)

تُقدِّم المكتبات البلدية ولكل شريحة عمرية ما يلي:
• أفالم وثائقية

• روايات
• رسوم مصورة

• ألبومات للصور
• مجالت وجرائد يومية 

في أي اللغات يتم تقديم مجموعات المواد الخاصة بالمكتبات البلدية؟
بالنسبة للبالغين: 

• روايات: اإلنجليزية، واأللمانية، واإليطالية، واإلسبانية، والبرتغالية.
• صحف ورقية: اإلنجليزية، واأللمانية، والروسية 2 ، والعربية 2 ، واإلسبانية، واإليطالية، والبرتغالية 

• صحف متداولة عبر شبكة اإلنترنت: أكثر من 5000 عنوان في لغات أجنبية تخص 100 دولة.
• كتب صوتية 2 في اللغة اإلنجليزية، واأللمانية.

بالنسبة للشباب: 
• كتب: اإلنجليزية، واأللمانية، واإليطالية، واإلسبانية، والبرتغالية، والعربية، واأللبانية.

كما تقدم المكتبات البلدية أيضًا طرقًا لتعلم اللغات (من الفرنسية تجاه اللغات األجنبية أو تعلم اللغة الفرنسية).

 ما الخدمات التي تقدمها المكتبات البلدية؟

تمتلك المكتبات البلدية أماكن للعمل، والقراءة واالستماع، وكذلك االتصاالت باإلنترنت من خالل شبكة واي فاي «Wifi«. يمكنك 
أيضا الدخول على شبكة اإلنتر نت  من خالل استخدامك ألجهزة حاسب آلي يمكن حجزها مسبقًا واستخدامها لجلسة مدتها 45 دقيقة   

في المكان نفسه أو الدخول إلى شبكة اإلنترنت عن طريق الهاتف النقَّال.

ويتم كذلك تقديم العديد من الفعاليات الثقافية المجانية، إلى جانب حلقات العمل التدريبية على مدار العام، وهي متاحة للجميع: يمكنك 
التعرف على هذه األنشطة من خالل قراءتك لبرنامج األنشطة الخاصة بالمكتبات البلدية أو عن طريق زيارة موقعها على شبكة اإلنترنت!  

(blog-bmgeneve.ch) هناك قوائم للمراجع، وقوائم تضم المواد المسجلة على أقراص مدمجة، ومنتديات أيضًا
و هي في متناول يديك وذلك من أجل اكتشاف مختارات محددة من الوثائق. 

ويتيح لكم الكتالوج الموجود على شبكة اإلنترنت https://collectionsbmu.ville-ge.ch إمكانية الوصول إلى كل مجموعات 
المكتبات البلدية فضال عن خيار «مساحتي» الذي يسمح بإدارة استعاراتك عن بعد. وسيتم إرسال رمز الدخول عند استالمك لبطاقة 

االستعارة.

والعاملون في شبكة المكتبات البلدية مستعدون للرد على أسئلتكم ومساعدتكم في إجراء البحث الخاص بكم.


