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معلومات حول خدمة إنترنت في شبكة المكتبات البلدية العامة



تقدم شبكة المكتبات البلدية العامة خدمة اتصال بشبكة إنترنت من خالل كمبيوترات المكتبات ومن خالل
الواي – فاي.



يتطلب االتصال بشبكة إنترنت استعمال رقم القارئ الخاص بك وكلمة الدخول التي ستعطى لك عند تسجيل
نفسك كقارئ.



إذا كنت راغبا ً في استعمال الواي – فاي ،ما عليك سوى االتصال بشبكة  BiblioMadridبرقم القارئ
وكلمة الدخول الخاصة بك.



إذا كنت راغبا ً في استعمال كمبيوترات المكتبة ،سيكون عليك أيضا ً أن تحصل على كلمة الدخول المحددة
الخاصة بهذه الخدمة من خالل بطاقتك الشخصية  Ficha personalفي كتالوج ).(OPAC



الكمبيوترات المتوفرة للمستعملين مجهزة ببرامج كمبيوتر مخصصة لألعمال المكتبية .ال توجد إمكانية
طباعة مباشرة منها ،لكن بإمكانك تسجيل الملفات في ذاكرة خارجية لطباعتها من أجهزة الطباعة (للوثائق
من نوع  PDFفقط).

قواعد استعمال الكمبيوترات وخدمة اإلنترنت


في حالة كون كل الكمبيوترات مشغولة اذهب إلى الطاولة لطلب استعمالها .عليك أن تقدم بطاقة المكتبة.



ال يستطيع المستخدمون الذين يحملون بطاقة األطفال سوى استعمال الكمبيوترات الموجودة في قاعة
األطفال/الشباب فقط (نذكر بأن األطفال الذين يقل سنهم عن  8سنوات يجب أن يصاحبهم شخص بالغ).

يستطيع المستخدمون الذين يحملون بطاقة الشخص البالغ من القاصرين ،استعمال كل أماكن المكتبة .يستطيع
المستخدمون البالغون استعمال كافة األماكن ،باستثناء األماكن الموجودة في قاعة األطفال/الشباب.


يجب أن يقدم كل القاصرين (الذين يقل عمرهم عن  18سنة) من أجل استعمالها تصريحا ً ممضيا ً من أحد
والديهم أو من وليهم الشرعي.



لن تستطيع استعمال الخدمة إذا كانت البطاقة موقوفة نتيجة األسباب التالية :االستعارات عالقة اإلعادة التي
مر تاريخ التسليم الخاص بها أو البطاقة الموقوفة أو التي انتهت صالحيتها.



يجب أن يستعمل جهاز الكمبيوتر شخص واحد فقط.



تطبق بلدية مدريد في كل منشآتها سياسة فلترة المحتويات لتجنب االطالع على صفحات تدعو إلى العنف أو
المشاهد الجنسية ،الخ.



في حالة استعمال خدمة إنترنت بصورة غير الئقة ،بإمكان المكتبة أن تلغي الجلسة ،مع عدم إمكانية
استعمالها خالل ذلك اليوم.
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كيفية استعمال الكمبيوترات


في المرة األولى التي ترغب فيها استعمال كمبيوترات المكتبة ،عليك أن تذهب إلى أماكن الدخول التي يوجد
فيها الكتالوج ( )OPACوالدخول في بطاقتك الشخصية  Ficha personalباستعمال رقم القارئ
الخاص بك وكلمة الدخول.

أدخل في رابط مكتبتي  Mi Bibliotecaوهناك ستجد كلمة الدخول ألماكن اإلنترنت .خذ بعين االعتبار أن الفارق
بين األحرف الكبيرة والصغيرة مهم.
توجد كلمة الدخول هذه بصورة أوتوماتيكية وتغير حينما تعدل كلمة دخول القارئ التي يُدخل بها الكتالوج.


توجه إلى أي مكان شاغر –أو إلى المكان الذي تم تعيينه لك في الطاولة إذا كانت كل األماكن مشغولة-
وأدخل رقم القارئ الخاص بك (إن ما كان فيه  9أرقام ،أكمله األصفار من اليسار) وأدخل كلمة الدخول
هذه .اقرأ ووافق على شاشة الترحيب التي تحتوي على قواعد االستعمال.



تذكر أن عليك أن تسجل الملفات التي تعمل فيها في ذاكرتك الخارجية قبل إغالق الجلسة ،بعكس ذلك
ستفقدها ولن يكون من الممكن استعادتها.



نذكرك بأن المكتبة يمكن أن تحفظ أماكن لتدريس دورات تأهيل المستخدمين ،مع التنبيه المسبق بأيام وأوقات
انعقادها .في حالة وجود حفظ لألماكن ،سيتم إبالغ المستخدمين ليتم استبدال أماكنهم.

مواعيد الخدمة
الخدمة العامة :من يوم االثنين إلى يوم الجمعة ،من الساعة  8:30إلى الساعة 20:50
(يوقف تقديم الخدمة دائما ً قبل  10دقائق من موعد إغالق المكتبة)
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