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  الشـروط العامـة

 - Iالمعلوماتية تقديم المكتبة  

، وهو والتقنية والعامة ثقافة العلميةث البهدف إلى يللعموم،  مفتـوحدد الوسائط ـوم بتونس فضاء متعـة العلـوماتية لمدينـة المعلـالمكتب •

 .رصيد وثائقي هام، ومادة علمية وتقنية ثرية ضل ما يحتويه منأيضا فضاء مثالي للبحث بف

 .تسهر مصلحة المكتبة المعلوماتية على حسن سيرها •

   التالية:خدمات المكتبة المعلوماتية التوفر  •

 وأشرطة فيديو،مدمجة الرصيد الوثائقي للمكتبة المعلوماتية من كتب ودوريات وأقراص عين المكان على اإلطالع على  �

 )تحمل قرصا أحمر اللون ال الكتب التي( ،القابلة لإلعارة ارة الكتباستع �

 ، األنترنات ةعلى شبكاإلبحار  �

 .بعض الوثائقونسخ طباعة  �

معدات تيسر البحث عن عناوين الكتب أو المجالت أو األقراص المدمجة وفي حالة  روادها تضع المكتبة المعلوماتية على ذمة •

  تعانة بأحد األعوان.تعّسر عملّية البحث يمكن االس

-II : أوقات عمل المكتبة المعلوماتية  

  الشتوي:التوقيت 

  .العاشرة صباحا إلى الساعة الخامسة والنصف مساء بدون انقطاعيوميا من الساعة 

  مساء الثانية والنصفالساعة صباحا إلى العاشرة يوم األحد من الساعة 

  الصيفي:التوقيت 

   والنصف ظهرا الواحدة إلى الساعة صباحاالعاشرة يوميا من الساعة 

  رمضان:توقيت شهر 

  يتم اإلعالم بالتوقيت في اإلبان

  أسبوعية:راحة 

  يوم االثنين على امتداد السنة.

  تغلق المكتبة أيام األعياد الدينية والوطنية التالية: 

  ،واحد عيد الفطر: يوم

  عيد اإلضحى: يومان ،

  رأس السنة الهجرية: يوم واحد،

  ة الميالدية: يوم واحد،رأس السن

  عيد الشغل: يوم واحد،

    : يوم واحدعيد االستقالل
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- III  المكتبة المعلوماتيةفضاءات  

- III   1قسم األطفال: 

  ،المعلوماتية الطابق السفلي للمكتبةالمكان: 

  ،ن السادسة إلى الثامنة عشرةالعمر: م

  ،ودوريات وأقراص مدمجة يمكن اإلطالع عليها من خالل الحواسيب المتوفرة بالفضاءوموسوعات ومجلدات كتب المحتوى: 

III  - 2-:قسم الكهول 

  المعلوماتية، للمكتبة العلويالطابق  المكان:

  العمر: ثمانية عشرة سنة فما فوق،

، من خالل الحواسيب المتوفرة بالفضاءعلى محتواها طالع دوريات علمية وأقراص مدمجة يمكن اإلكتب وموسوعات ومجلدات و  المحتوى:

  المتوفرة بالفضاء.البصرية وسائل السمعية وأفالم علمية وأوعية رقمية يمكن مشاهدة محتواها من خالل ال

  روط االنخراطـــش

  األولالبند 

  إلى صنفين حسب األعمار: بالمكتبة المعلوماتية لمدينة العلوم بتونس وننخرطمليصنف ا

سنة وهم بقية شرائح المجتمع من  18المنخرطون دون الثامنة عشرة سنة والذين هم بصفة عامة التالميذ والمنخرطون الذين يفوق سنهم 

   طلبة وموظفين ورجال تعليم،...،

  سنة 18المنخرطون دون  1.1

  يجب توفير:لالنخراط 

 نسخة من بطاقة التعريف المدرسية بالنسبة للتالميذ، -

 يتان حديثتا العهد،صورتان شمس -

 ،يحمالن عنوان المنخرط مضمونا الوصول ظرفان متنبران -

 استمارة انخراط (قسم األطفال) متوفرة بالمكتبة، -

 ،للولي نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

 الداخلي من طرف الولي. نظاماإلمضاء المعّرف به لل -

  سنة 18المنخرطون الذين يفوق سنهم  2.1

  جب توفير:يلالنخراط بالمكتبة 

   أو نسخة من جواز السفر وشهادة إقامة لألجانب نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، -

 ،بطاقة طالب بالنسبة للطلبةنسخة من  -

 صورتان شمسيتان حديثتا العهد، -

 ،يحمالن عنوان المنخرط الوصول مضمونا ظرفان متنبران -

 استمارة انخراط (قسم الكبار) متوفرة بالمكتبة، -

 الداخلي. نظامللّرف به اإلمضاء المع -

  تجديد االنخراط   3.1

  الداخلي. نظامللتوفير متطلبات االنخراط العادي ما عدى اإلمضاء المعّرف به   -

 الثانيالبند 
يحمالن العنوان  مضمونا الوصول ظرفان متنبرانالمعلوماتية في حالة تغيير مقر السكنى ومدها بإعالم إدارة المكتبة لى المنخرط ع

   د.الجدي
 الثالثالبند 

الداخلي وعلى بطاقة انخراط شخصية، ويصبح بموجب ذلك منخرطا للنظام يتحصل كل شخص عند انخراطه على نسخة من هذا 

  .من تاريخ انخراطه بالمكتبة المعلوماتية لمدينة العلوم بتونس لمدة سنة

 ونسـبت ومـة العلـلمدين لمكتبة المعلوماتيةا



  

  

  
  
  

  البند الرابع 

األسعار التفاضلية للنسخ االنتفاع باإلبحار على شبكة االنترنات و و ، بخدمات استعارة الكتب للتمتعضروري االنخراط قة االستظهار ببطا

   .والطباعة

  الخامسالبند 

  .ةويتم عرضه بالمكتبة المعلوماتي  2 بمقرر للمدير العام االشتراك السنوي معلوم حددي

 دسالساالبند 

 دينارين، وفي حالة ضياعها أو تلفها فإن تعويضها يستلزم دفع مبلغ مالي يقدر بـشتراكهد على بطاقة االوحي لؤو المسكل منخرط يعتبر 

  اشتراكه.التفاضلية إلى حين تجديد  االمتيازاتمن  شتركيحرم المو 

 سابعالالبند 

  خدمات الطباعة والنسخ، من أسعار %50بتخفيض يبلغ تخول بطاقة االنخراط لصاحبها االنتفاع 

  الثامند البن

 ، فعلى كل الزواروليست فضاء للمراجعةستغالل ما توفره من رصيد وثائقي الو  للبحثونس فضاء ـوم بتـوماتية لمدينة العلـالمكتبة المعل
  والحفاظ على الهدوء التام بداخله. الفضاءعلى احترام حرمة هذا  العمل

   تاسعال البند  

ن المخصصة لها. وفي حالة رغبتهم في استعمال أدوات خاصة خالل تواجدهم بالمكتبة، هم وحقائبهم في األماكظوضع محافعلى الزوار 

  المتواجدين بقاعة المطالعة.المعلوماتية المكتبة  أعوانيتعين عليهم االستظهار بها لدى 
  

  شروط استعارة الوثائق

  شراعال البند

  على أقصى تقدير، كما يمكنه التمديد في مدة االستعارة شريطة أن:أسبوع يمكن للمنخرط استعارة كتاب واحد لمدة 

  وتجدر المالحظة أن الحجز ال يعتبر حقا مكتسبا في االستعارة، آخر،منخرط المستعارة قد وقع حجزها من قبل يقة ال تكون الوث -

 يتقدم المنخرط بمطلب للتمديد قبل انتهاء مدة اإلعارة بيوم واحد على األقل. -

  ,إلى أن يتم تجديده طلية إعارة الكتب للمنخرط في الشهر األخير من االنخراتنقطع عم -

  عشرالحادي  البند

 أعوانثم القيام بتعميرها وٕايداعها لدى  أعدت للغرضالتي حجز الاستمارة ، لذلك عليه طلب استعارتهقصد  حجز كتابيمكن لكل منخرط 
   .في االستعارة باساره حقا مكتطلب ال يمكن اعتبهذا الم مع المالحظ وأنالمكتبة، 

  الثاني عشرالبند 

أيام من تاريخ آخر  3ظرف في مضمونة الوصول برسالة  ، يقع إشعار المنخرطفي األجل المحددب المعار افي صورة عدم إرجاع الكت

كما أن تكرار المخالفة ينتج  ،حرمانه من اإلعارة مدة التأخير مضاعفةيترتب على كل تأخير في إعادة الكتب المعارة، أجل لإلرجاع، و 

  .نهائيا  اإلعارة اتعنه حرمان المنخرط من خدم

  عشر الثالث البند
وفي حالة إتالف  يقع اكتشافه عند استرجاعها. عن أي تردّ  مسؤوالعلى المنخرط التثبت من سالمة الكتب قبل استعارتها وٕاال فإنه يعتبر 

  معلوماتية بذلك وعدم التصرف أو محاولة إصالح ما اتلف مهما كانت قيمته.أي وثيقة أو كتاب يجب إعالم أعوان المكتبة ال

  عشر الرابع البند

تعويضها بنسخة من نفس دفع ثمنها حتى يتسنى مطالب بالمعلوماتية وثيقة من وثائق المكتبة  إتالفكل مستعمل يتسبب في ضياع أو 

  .الجاري بها العمل قوباتض المنخرط نفسه للعرّ ل لذلك يعصورة عدم االمتثاوفي  .وثيقة من طرف مدينة العلوم بتونسال
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  توصــيات

 عشر الخامسالبند 

  ر استعمال الهاتف الجوال داخل فضاء المكتبة.جّ يحكما حفاظا على الهدوء، داخل فضاء المكتبة المعلوماتية يمنع التحادث 

 عشر دسالساالبند 

  .المشروبات وأأنواع المأكوالت أي نوع من استهالك  إدخال أو وأعا باتا التدخين يمنع من

  عشر السادس البند

وعليه يمنع إخراج أي وثيقة من المكتبة إذا ما لم  محمي بنظام إنذار ضد السرقةوثائقي للمكتبة المعلوماتية بمختلف أوعيته الرصيد ال

  تتبع السير القانوني لها.

  شرع السابع البند

  كل زائر يخضع وجوبا إلى المراقبة المرخص فيها قانونيا في حالة إشعار نظام اإلنذار.

  الثامن عشر البند

 وقطع الصفحات أو الكتابة عليها أو التصرف فيها بطرق غير الئقة. المعلوماتية وعدم إتالف الوثائق يجب التعامل بلطف مع محتويات المكتبة

  التاسع عشر البند

 (الحاسوب،,,,) عدم التمسك بها لوقت طويل حتى يتم احترام حق الغير في االستعمال. المكتبة لمعداتبعض  على مستعملي

 العشرونالبند 

  يمكن استعمال كّل ما توفره المكتبة إّال أن بعض الكتب والمعدات تتطلب ترخيص مسّبق من طرف أعوان المكتبة المعلوماتية.

 والعشرون واحدالالبند 

  المكتبة. باتا إدخال أو استعمال األقراص المضغوطة أو البرمجيات اإلعالمية الشخصية داخل فضاء يمنع منعا 

 والعشرون الثاني البند

  المكتبة ال تتحمل مسؤولية ضياع أو تلف أو سرقة األغراض الشخصية الخاصة بالزوار.

 والعشرون الثالثالبند 

  وق االقتراحات الموجود بفضاء المكتبة المعلوماتية.يمكن ألي زائر تقديم مالحظته واقتراحاته في صند

  الداخلي لنظاماتطبيق 

  والعشرون الرابع البند

  الداخلي، نظامهاكل زائر للمكتبة المعلوماتية ملزم باحترام 

  والعشرون مساالخ البند
  الداخلي، هذا النظاممصلحة المكتبة المعلوماتية مخولة ومطالبة بتطبيق 

  رونوالعش السادسالبند 
   عن طريق معلقات بالمكتبة المعلوماتية. بتم اإلعالن عنه النظامكل تغيير يطرأ على هذا 

ــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ـ

  وألتزم باحترام كل بنوده.قت على ما ورد فيه افو و الداخلي  النظامعلى هذا طلعت ا

  المعرف به اإلمضاء                     . . . . . . . . . . .  . . . . :  االسم واللقب

  . . . . . . . . . . . . . . . :  في ،تونس
ــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ـ

  خاص بإدارة المكتبة المعلوماتية

  . . . . للمنخرط: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشخصي المسند "AGATE"المعرف 
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 ونسـبت ومـة العلـلمدين لمكتبة المعلوماتيةا


