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١. االخبار العامة

١.١تريخ املكتبة القصري

 ١.٢ املهمة

أسست مكتبة مجلس اقليمي بوليا يف السبعينات لتساعدي املجلس االقليمي بوليا يف 

تحقيق التوثيق و رممت يف 1994. من 1996 تقدمني مصالحها للجمهور الخارجي أيضا 

بالنسبتة اىل ما مكتوب يف »البيان اليونسكو بشان املكتبات العامة«. 

يف املكتبة »معمل االتصال العاملي« و هو بناء حيث حققت النشاطاث و املشاريع 

للمواطنني, للمدارس و للمنطقة لرتقية و معرفة مؤسسة املجلس.

.a/19 ,هي يف باري يف شارع جيوليو بيرتوين

عند املكتبة ثروة  حول 35.000 وثائق )الدرسات,املجالت, ي-بوك, الجرائدال يومية 

االلكرتوين, القواعد البياناك,املوارد الصوطي و الفيديو( و هي متخصصة يف بروفيل 

االدارة املامة, الحق, االقتصاد و املالية, السياسات العامة, التنظيم و االدارة.

هي أمينة يف قول » توزاد املعرفة املهارة«1  و تتعهد كل االيام من خالل مصالحها بغناء 

الرخاء االجتامعي و بتحسني مهارة الناس بواسطة دخول اىل الثقافة, الوثائق, االخبار و 

تسدن دامئا التكويم ايضا محرتما االختالفات الثقافية.

السواء- تسمح املكتبة استخدام مصالحها للجميع بدون فرق أو متييز بالنسبة العمر, 

الجنس, الدين, الجنسية, اللغة, األصل االجتامعي و الثقايف, مخرتما ما مكتوب يف » 

البيان يفال للمكتبة املتعددة الثقافاث«.

املدخل- تتعهد املكتبة دامئا لتخدف كل عائق بالنسبة املدحل )الحواجز الهندسية, 

الفقؤية...(.

الفعالية, التأثري و الشفاثية- تستلهم املكتبة من الفعالية, مستثمرا املوارد املتفقرة و 

املؤثرة و نائال النتائج املناسبة الرادة املستعملني.

تزود املصالح مستلهام من قواعد العمل الطيث و تؤكد االستمرار و القياسية. تؤكد 

املكتبة التزام, املالك املتوفل و املعاون, تبسيط الطرق و اللهجة السهل للجميع كام أكد 

توجيه رائسة مجلس األزاراء- قسم العمل العام- يف ٨ مايو 2002.

املشاركة و االستقالل

ترقي املكتبة مساركة املوطنني يف تنظيم املصالح و يف الحياة الثقافية. يستطيع كل 

مستعمل أو جميعة أن تعط اقتاخات, ترسل مطالباث و وثائق, تقدم شؤاء االخداث 

النرشية )مصلحة »desiderata«(. تتعهد مجلس قليمي  بوليا بتأكيد املوارد الرضورية 

لتنظيم و تطور مصالح املكتبة منسجام مع املوارد االقتصادية.

 ٢مبادئ عامة توزيد املصالح

1994 ,»Il Mulino«  ,1»التفاوم, بحث نقدي« المارتيى ك. سني, بولونيا
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3.1املركز

٣العدد لتوزيد املصلحة

متتد بناء املكتبة االن حول ب 1300مم يف 3 درجات )الطابق, الرسداب, املرأب(. 

يف البناء 5 غرف املهمة التي يستاهمون من 5 لحظات اليوم العميل:

• صالة “Prima Lux”  )الفجر(: هي يف الرسداب و فها 3٨ مقعدا, ٧ حواسيب 	

للمستعملني و يكونون متصال بالشابكة بواسطة دريئة كبرية و عندها 1 تلفزة مع 

قارئة VHS. هي مستعلمة لتعميم متعدد الوسائل و لالعالنات.

• صالة “Matutinum” )الصباح(: هي يف الطابق و فها 20 مقعدا, 1 حاسوب 	

متصلة اىل دريئة كبرية وفيها املالقات و البحث و استشارة املؤلفات املهمة.

• صالة “Meridies” ) الظهر(: هي يف الطابق و فها 30 مقعدا, ٧ حواسيب  	

للمستعملني التصال انرتنيت و حاسوبان للبحث يف الفهرس االلكرتوين. فها 

يستطيع املستعملون أن يقرأ الوثائق.

• صالة “Post Meridiem” )النزوال(: هي يف الرسداب و فها ٨ مقاعد و 1 	

حاسوب للمستعملني الذين يستطيعون أن يشاوروا املجالت, »القراءة الرمادية« 

و قواعد البيانات.

•  صالة “Occasus” )الغروب(: هي يف الرسداب و فيها 4 مقاعد و 1 حاسوب 	

 IPSAIC للطالب و للبحاثني. فيها يستطيع املستعملون أن يشاوروا محفوظات

)مؤسسة بوليا لرتيخ مضاد الفاشية و االيطاليا املعارصة(.

• صالة “Partnership”: هي يف الرسداب و فيها 9 مقاعد وماسح ضويئ صناعي 	

 Europe Direct“ ملون. يف هذه الصالة يعمل قسم االتحاد األورويب إسمه

.”Puglia

يف املجموعها للمكتبك 109 مقاعد و 1٧ حاسوبًا متصلًة لالنرتنيت العاملة للمستعملني.

يف املكتبة جرائد رسمية, قوانني و كشوف مختلفة, موسوعات و مؤلفات عن املعجمية 

مهمة و هي متخصصة يف الربوفيل املعضوعي لالمارات العامة و للرسكة العامة عامًة 

)االمارة, االتصال و التسويق, القانون, االقتصاد و املالية, تعدد الثقافات, التنظيم و 

االدارة, السياسيات العامة, علم االنظمة السياسية(. اضافًة يف املكتبة وثائق الكرتونية 

منها الكتت االلكرتونية, مجموعة الصور, جرائد تريخية رقمية, مادة املتحف و 

محفوظات(.

كل الوثائق منفصلة يف هذه الفصول: دراسات و مؤافات مهمة, أدب رمادي, مجالت 

علمية و عن الحالية,قواعد بياناك و جرائد يومية.

اضافًة لهذه الفصول هناك الذخائر:

3.2 املجموعات الثائقية
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تجدد املكتبة مجموعاتها بالنسبة اىل:

• أحداث الشهرية املقدمة من النارشين؛ 	

• اقرتاحاب الرشاء من املستعملني؛	

• بحث القامئات، املعلومات، النرشات؛	

• املبادالت و الهدايا.	

تراث الكتب و الوثائق مصنف عىل نسبة حقوق ايطالية الفهرس و الوصف الببليوغرايف 

القيايس الدوايل و هو مخطط عىل نسبةGRIS  حقوق و ما مكتوب يف »املكنز االقليمي 

التوسكاين«.

املوارد البشارية احدى من الصفات املهمة يف مكتبة و أمني املكتبة هو وسيطاً بني 

املستعملني و املوارد و تحسن اعالمية الشبكة هذا العمل الذي يطلب أكرث من مهارات 

3.3 املوارد البشارية  

3.4 التعاون سطاين املكتبة

 

الوصفالتسمية

األرشيف الرقمي عن فن املشهد بالنسبة الرتاث الثقايف االيطايل و اليوناين.بواسطة املشهد

Building Apulia(( بناء بناء ابوليا :Building Apulia« مجموعات النرشات املقدمة أثناء طباع عروض

هوية ابوليا«.

مجموعات النصوص عن اختالفات يف الطبيعة و عن ثقافة الحديقة.مكتبة عن الحديقة

COOPTA مالكه و فيه: مكتبة املرسح COOPTA هو يف  تِیكا دِیل میدیرتّانیوو لكن

البلدي »بيسسيني«, ذخرية »انظونيو قوارانتا«, ذخرية ي. »داتوما« من 

املرسح القصري يف باري, ذخرية ن. ماروين )املعدات من جميعة املرسح بوليا, 

من املؤسسة املرسحية االيطالية و املعدات املختلفة عن املرسح يف بوليا(.

دخرية للجامعة بباري التي تجتمع معدات عن نشاطات و سياسة نحو بولياأوروبا

للمؤسسات األوروبية.

مجموعة النصوص باللغة الجورجية لسكان جورجيا الذين يسكنون يف بوليا.ذخرية الجامعة جورجيا يف ايطاليا

يف  تِیكا دِیل میدیرتّانیوهناك فهرس املكتبة »الفصول األربعة« الذي تستطيع مكتبة »الفصول األربعة«

أن تجد عند العيادة الطفلية يف املستشفى العام يف باري.

IPSAIC.’900 أرشيف ومكتبة عن الرتيخ املحيل يف IPSAIC عند

Raffaele Nigro(( وثائق عن الصحفي و الكاتب ر. نيجرو.رافيل نيجرو

ذخرية –CUTباري)املركز الجامعي املرسحي(, ذخرية ن. سابونارو, مجموعة مرشوع ابوليا

م. مونرتوين. املرشوع عن

التوفيق من قبل املؤسسات األخرة: IPSAIC, مؤسسة دي فانو, مؤسسة فصل الجنس

جراميش ببوليا.

مجموعة الكتب عن النساء.فصل متعدد الثقافات

ذخرية من فصل متعدد الثقافات بوثائق عن تعدد الثقافات و العالقات فصل البحر

بني ثقافاب مختلفة. ذخرية لرشكة »الديدب عىل البحر األبيض املتوسط« يف 

جيوفينازو و فيها أخبار عن البحر. )األستشارة عند الرشكة«.

3العدد لتوزيد املصلحة
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3.4 التعاون سطاين املكتبة

4.1ساعة االفتتاح

4.2التسجيل

)Reference( 4.3املساعدة للناس

٤املصالح

بالنسبة البحث، النزعة و اختيار الوثائق. باالضافة اىل ذلك من الرضوري أن أمني املكتبة 

يداوم دورات التعليمية و للتجديد ليقدم مصالح مناسبة للتكنولوجيا الحديثة.

قامئة املوظفون يعملون يف مكتبة مجلس اقليمي بوليا هو التايل: 

• 11 موظفاً يعملون يف النشاطات عن الكتب و الوثائق )عالقة، عالقة رقمية، بحث 	

عن الببليوغرافيا و الجداول، اعارة، جدول الببليوغرافيا الرقمية، قامئة عىل نسبة 

السيامنطيق، تسيري مجموعات الكتب و الوثائق، انتاج النرشات االلكرتونية، انتاج 

الببليوغرافيا عىل نسبة املواضيع، دورات التعليمية و للتدريب، برمنجة املعارض 

و ورشات( و 5 موظفني يف املكتبة ملساعدة املستعملني؛ 

• 10 موظفني من املجلس البلدي )نشاطات ادارية، نظامية و بالنسبة اتصاالت(؛	

• 1 مدير مجلس اقليمي بوليا.	

تنضم املكتبة اىل:

• مصلحة املكتبات القومية )SBN( من خالل فصل املكتبة يف فوجيا؛	

• Meta-OPAC MAI-AZALAI”« باايطايل؛	

• Meta-OPAC MAI-AZALAI”«  باايطايل عن مكتبات املجالس االقليمية؛	

• ACNP )أرشيف مشرتك قومي املجالت(؛	

• RETE NILDE )مرشوع التعاون و من خالله تستطيع املكتبات أن تطلب و 	

ترسل الوثائق بسكل متبادل(؛

•  ESSPER )رشكة مؤسسة من جامعة »كارلو كاتانيو من كاستيالنزا« للتعاون بني 	

املكتبات بالنسبة اىل االختيار و ارسال نسخ املصورة املجالت عن القانون و العلوم 

االجتامعية(.

بعض املصالح يف »مذخرالبحر األبيض املتوسط« مجانية و ملعرفة مثن املصالح األخرين 

من الرضوري أن تشاور الفتة التعريفات يف فقرة ٥.

املكتبة مفتوحة من يوم االثنني اىل يوم الجمعة 1٨.00-09.00 و يف يوم السبت األول 

من كل شهر و يف 24 و 31 من ديسمرب 13.00-09.00 و لكنها مغلقة يف األيام العيدية و 

يف أغسطس. يف املوقع و يف املكتبة ستجد االغالقات األخرى من قبل 3 أيام االشتغال.

يستطيع كل مواطن أن يدخل املكتبة و ينتفع مبصالح »تِیكا دِیل میدیرتّانیوو« و لكن 

عليه أن يسجل مسنفاً استئامرًة  و عليه أن يضيف وثيقة الهوية الرشعية )هويته، جواز 

السفر، اجازة القيادة و ترصيح االقامة(.

يشتمل املصلخة عىل املساعدة املوجهة من موظفي املكتبة اىل املستعملني بالنسبة اىل: 

3العدد لتوزيد املصلحة
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• تسجيل املستعملني الجديدة؛	

• أخبار عن املصالح وطريقة استخدامها؛	

• بحث عن القوانني، االعالنات، األحكام، القضاء و وثائق أخرين؛	

• مساعدة يف بحوث الببليوغرافيا؛	

• قيادة يف االستشارة؛	

• طريقة اىل االعارة القصرية و العادية و بني املكتبات و ارسال نسخ املصورة الوثائق 	

أيضاً؛

• حجز الحاسوب التصال االنرتنيت.	

االستشارة الرقمية – تسمح استشارة اعارتك و حجزك و تأجيل بخط مبارشلتكون مجدداً 

و باالضافة اىل ذلك تسمح تجديد بحوثك الببليوغرافيا. الستخدام املصلحة من الرضوري 

أنك تتصل اىلhttp://www.bcr.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do  و تسجل 

اىل “Spazio lettore” تاسو الدخول و كلمة  الرس )من الرصوري أنك مسجل فب 

املكتبة و ستتسلمكلمة  الرس بواسطة التسجيل(.

                                                             biblioteca@consiglio.puglia.it :العناوين االلكرتونية

الهاتف:  

 riviste.biblioteca@consiglio.puglia.it

الهاتف:  

- “CHIEDI A TECA”مصلحة املكتبة مسافًة  التي تسمح لك أن تطلب أخبار 

للموظفني وعندك الجوابات خالل 3 أيام االشتغال بواسطة الرسالة االلكرتونية. 

 biblioteca@consiglio.puglia.it :العناوين االلكرتونية

الهاتف: 

chiediateca.biblioteca@consiglio.puglia.it

الهاتف:   

-“TECA LIVE” مصلحة املكتبة التفاعلية التي تسمح لك أن تدردش مع املوظفني 

عن املشاكل بالنسبة اىل مصالح عن الكتب و الوثائق. الستخدام املصلحة عليك أن تتصل 

اىل صفحة دليلية موقع http://biblioteca.consiglio.puglia.it و تنقر عىل رمزها.

الهاتف: 

تستطيع أن تستشري موقع املكتبة http://biblioteca.consiglio.puglia.it و هو يراعي 

"املبادئ لدخول املحتويات يف الشبكة االنرتنيت". فيه:

4.4 املساعدة يف خط املبارش 

)Reference on line(

4.5 املوقع والشبكات االجتامعية 

+39 080 540 2770

+39 080 540 2770

+39 080 540 2772

+39 080 540 2770 - 2772

+39 080 540 2710

4املصالح 
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4.6 بحوث الببليوغرافية و 

الجداول 

• األخبار و الوثائق عن نشاطات و مصالح املكتبة؛	

• جدول املكتبة عام و الجداويل املعينة )SebinaYou  و OPAC(؛	

• النرشات االلكرتونية )webzine( الدورية؛	

• الوثائق عن: املشاركة، املشاريع، االعالنات الثقافية و عن التعليم؛	

• األخبار العامة و بالنسبة التنظيم؛	

• األخبار عن: النساطات و الوثائق عن القرارات من مجلس اقليمي بوليا.	

توجد املكتبة يف الشبكات االجتامعية: "فيس بوك" )مكتبة مجلس اقليمي بوليا(، "تويرت" 

 You Tube“ ) )Teca del Mediterraneo“ و )Tecamediterranee@(

                                                               social.biblioteca@consiglio.puglia.it :العنوان االلكرتونية

الهاتف: 

يستطيع املستعمل أن يبحث الكتب و الوثائق من خالل قراءة الجدول من 4 ألوضاع 

)“Selene“, ”Venere“, ”Totem“, ”Dorado”( أو من خالل املوظفني الذين املسؤولني 

عن النزعة و القيادة و املساعدة. يساعد املوظفون املستعملني ملعرفة طريقة البحث و 

يوجههم اىل استشارة الجداول املميزة و املوسوعات. تستطسع املستعمل أن يصور ما 

بحث و هو يراعي حقوق التأليف و التعريفات يف

 ."Carta dei servizi " 

تستطيع أن بحث مستخدماً جدول 

http://www.bcr.puglia.it/SebinaOpac/ بواسطة اتصال ال SebinaYou

SebinaYOU.do أو من خالل )OPAC )Online Public Access Catalogue  يف 

موقع  http://www.bcr.puglia.it/SebinaOpac/Opac . جدول عام املكتبة يسمح 

بحوث بالنسبة املؤلف، العنوان، املوضوع، دار النرش، سنة النرش، الكلمة الرئسية و 

التنسيق. بحث الوثائق ممكن بواسطة جداول قومية الببليوغرافيا عامًة يف:

• ملباحث و املجالت و املوارد االلكرتونية و مادة سمعي-مريئ يفOPAC  من 	

مصلحة قومية الببليوغرافيا يف    meteopac Mai-Azalai  ايطايل و يف ذلك 

املجالس االقليمية؛

• املجالت و مجموعة الجرائد يف ACNP )جدول املجالت ايطايل(؛	

• مجموعة املجالت االيطالية عن االقتصاد، القانون و العلوم االجتامعية يف جدول 	

 .ESSPER جامعي

الثمن: € 0,05  لكل صفحة لطبع بحث  الببليوغرافيا

                                         biblioteca@consiglio.puglia.it :العناوين االلكرتونية

الهاتف: 

         riviste.biblioteca@consiglio.puglia.it 

 الهاتف: 

+39 080 540 2773

+39 080 540 2770

+39 080 540 2710

4املصالح 
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SebinaYou هو الجدول حيث تستطيع أن تبحث أخبار الببليوغرافيا و اضافًة اليها 

الغلف و الفهرس. يستطيع املستعمل أن يستخدم كثريا من املصالح بواسطة الجال 

املكرس له: طلب االعارة، اقرتاحات الرشاء و تفتيش حال حجزه و اعارات. دخول 

املصالح ممكن  من حاسوب لوحي قديم و هاتف ذيك  أبل و أندرويد من خالل برماج 

مجاين “Biblio Teca” الذي تستطيع أن تحمل من 

.Apple Store أو  Play Store

SebinaYou يسمح الدخول يف ReteINDACO و هي "منصة رقمية" حديثة و فيها 

محتويات مجانية و غريها التي تختار الشبكة و دخول املصلحة للمستعمل من خالل 

الجال املكرس له. يف الشبكة فيديو مفعول من موظفي املكتبة التي ترشح استخدام 

مصالح املكتبة الرقمية.

 ”Matutinum“، ”Meridies“ يستطيع املستعملون أن يستخدموا املقاعد يف صالة

و “Post Meridiem” " للقراءة و البحث و املباحث الشخسية. استخدام حاسوب 

املستعمل ممكن متصالً اىل الشبكة الكهربائية و لكن للمكتبة انرتنيت ال سكيل لالتصال.

مصلحة االستشارة مفتوحة ساعة 1٧.30-09.00 و تسمح دخول لوثائق مختلفة و بعد 

البحث و اختيار املادة هو من الرضوري أن يجد مكانها و يطلب الوثائق من املوظفني. 

طريقة االستشارة و حدودها:

املقاالت- يستطيع املستعمل مطلب حتى 5 استشارات املقاالت و عليه أن يقرأها 

يف سالة القراءة ميكنه أن يشتهر مقاالت أخرى بعد اعادة املقاالت املشتهرة. مطلب 

الوثائق ممكن حتى 1٧.30 و لكن عىل املستعمل أن يعيد خالل سنة 1٧.45 و سيطيع 

املوظفون الوثائق املحفوظ يف املستودع خالل يومني عملني من املطلب.

القراء الرمادية – يف املكتبة كثري من "األدب الرمادي" و هو ليس موجود يف الصناعة 

 Post" النرش بواسطة الطريقة العادية. عىل املستعمل أن يطلب للموظفني يف صالة

Meridiem" ليعرف طريقة التسليم و/أو االستشارة و هي كتلك األدب الرمادي.

VHSو DVD- يف املكتبة مجموعة VHS و DVD عن اجتامع املجلس اقليمي بوليا 

من اجتامع 25 من آيار 19٨6 حتى 200٨ و مطلبها ممكن يف Sala Riviste و قراءتها 

يف صالة “Prima Lux” حيث تلفازاً و مسجل فيديو. اإلعارة ممكن لألفراد املجلس 

اإلقليمي و لألفراد املجلس اإلقليمي يف املايص و للموظفني اإلقليمني و بل عليهم أن 

يظهروا بطاقة التعريف و أن يعيدوا املادة للمكتبة. منذ يوم 20  يونيو 1995 تستطيع 

http://www.consiglio. أن تَر كل اجتامع املجلس اإلقليمي بشكل رقمي يف املوقع

.puglia.it

املجالت العلمية و العرصية- يف صالة “Post Meridiem” 500 أنواع املجالت العامية و 

العرصية و الرسمية و تستطيع أن تجد آخر الجريدة من كل مجلة  يف كل فصل خاص. 

إلشتهارة الجرائد املايض عىل املستعمل أن يطلب للموظفني و اإلستشارة الرقمية يف 

وضع “Dorado” وهو للمستعمل فقط. 

4.9االستشارة

4.٧ املكتبة االصبعية 

4.٨القراءة و البحث

4املصالح 
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4.10االعارات

الجرائد الرسمية- يف صالة “Meridies” نرشة رسمية بوليا )BURP( السنة املايض و 

قبلها بشكل ورقي.

بعد حجز وضع اإلنرتنيت أو مطلب للموظفني تستطيع أن تشتهرهذه النرشات يف 

الشبكة:

• ( Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: GURI جريدة رسمية 	

الجمهورية اإليطالية)؛

• Bollettino Ufficiale della Regione Puglia :BURP )نرشة رسمية بوليا ( 	

بشكل رقمي منذ عام 1999؛

• :GUCE  Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee )جريدة رسمية 	

الجامعات األوروبية( بشكل رقمي منذ عام 19٨4؛ 

تستطيع أن تطلب إعالنات املشاركات بشكل رقمي املنشورة من املناطق اإليطالية 

األخرة يف املايض.

الجرائد اليومية- قراءة الجرائد اليومية القومية ممكنة للمستعملني يف صالة 

“Meridies” و يستطيع املستعملون أن يطلبوا الجرائد العرشة األخرة ملوظفي 

.reference

قواعد البيانات- يف املكتبة كثري من قواعد البيانات اإللكرتونية و إشتهارتها ممكنة بشكل 

  ”Post Meridiem“.و هو يف صالة ”Dorado“ مستقل أو مبساعدة املوظفني يف وضع

تستطيع أن  تطبع الوثائق 

محرتماً حقوق التأليف.

الثمن:   0,05 € لكل صفحة مطبوعة

                  riviste.biblioteca@consiglio.puglia.it :العنوان االلكرتوين

الهاتف: 

املؤلفات الكبرية “SCAFFALE APERTO”- يف صالة “Matutinum” و يف صاالت 

قربها مجموعات املؤلفات الكبرية كالقواميس، الجداول، املوسوعات، األطالس، املعاجم، 

البحوث، القوانني، الحوليات و يف بعضها ذيول بشكل إلكرتوين و تستطيع املستعمل أن 

يشتهرها بشكل حر بعد املطلب للموظفني. 

تقدم املكتبة مجموعاتها بشكل:

اإلعارة القصرية- إعارة املقاالت و املجالت و األدب الرمادي و BURP )نرشة رسمية 

بوليا( تستمر حتى  3 ساعات ويستطيع املستعمل أن تأخذ 4 وثائق فقط و عليه أن 

يعيدها خالل 1٧.30ساعة . مطلب اإلعارة قصرية ممكن خالل ساعة 1٧.00 و اإلعارة 

قصرية بالنسبة اىل الجرائد اليومية ممكن منذ يوم بعد نرشتها. 

+39 080 540 2710

4املصالح 
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                                biblioteca@consiglio.puglia.it :العناوين االلكرتونية

الهاتف:

                      riviste.biblioteca@consiglio.puglia.it

الهاتف:

اإلعارة العادية- يستطيع املستعمل أن يطلب 3 كتب فقط و عليه أن يعيدها خالل 

15 يوماً و لكنه يستطيع أن يطلب تأجيل 15 يوماً أخرة إن ليست املؤلفات محدوزًة 

سابقاً و عىل الطالب أن يطلب التأجيل يوماً قبل اإلنتهاء بواسطة رسالة إلكرونية أو 

اتصال هاتفي أثناء ساعات اإلفتتاح خالل 1٧.30. يستطيع املستعمل أن يعري الكتب 

املعارة من خالل اتصال هاتفي أو رسالة إلكرتونية و ليس يف اإلمكان إعارة أملؤلفات 

 CD/DVD( الكبرية )املوسوعال و القوانني و جداول و الحوليات و قواعد البيانات يف

و املجالت و الكتب بالنسبة اىل علم املكتبات واملعلومات. بعد تأجيل اإلعارة عىل 

املستعمل أن يعري الكتب بدون تأخري. بالنسبة اىل تأجيل يف سبتمرب يستطيع املستعمل 

أن يعري الكتب يف أوائل سبتمرب بأليام العمل.  

                                    biblioteca@consiglio.puglia.it :العناوين االلكرتونية

الهاتف: 

                        riviste.biblioteca@consiglio.puglia.it

الهاتف: 

اإلعارة بني املكتبات )ILL(- يستطيع املستعمل يطلب كتب ليست يف جدولنا أو يف 

جداول املكتبات يف باري ملكتبات ألخرة-اإليطالية و غريها- حتى 3 كتب من خالل 

جمع االستامرات و عىل الطالب أن يسلمها اىل مصلحة “reference” أو بواسطة رسالة 

الكرتونية أو خالل جمع استامرة الكرتونية التي ستجد يف املوقع:

http://biblioteca.consiglio.puglia.it/ViewStatic.aspx?q=99AA238A8EA6E 

E6A6781F2416A7F802D

.)ILL-Copy( يستطيع املستعمل أن يطلب نسخة مصورة األحزاء من الكتب

تبدأ املكتبة مصلحة إعارة الكتب خالل 4 أيام االشتغال بل تتوفق تسليم الكتب عىل 

املصلحة الربيدية.

)ILL( الثمن: 1,50 € لكل وثيقة + مصاريف محتملة من املكتبة األخرة

)ILL-copy( 0,50/1,00 € لكل وثيقة + مصاريف محتملة من املكتبة األخرة

                                       riviste.biblioteca@consiglio.puglia.it :العنوان االلكرتوين

الهاتف: 

بحث الوثائق )DOCUMENT DELIVERY(- يستطيع املستعمل أن يطلب حتى 

+39 080 540 2770

+39 080 540 2770

+39 080 540 2710

+39 080 540 2711

+39 080 540 2710

4املصالح 
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4.11النسخ املصورة و 

املطبوعات

 4.12افرتاح الرشاء 

)"Servizio desiderata"(

4.13اتصال لالنرتنيت

3 نسخ مصورة مقاالت املجالت ليست يف فهرسنا أو املكتبات يف باري للمكتبات األخرة 

من خالل جمع االستامرات و ثم عليه أن يسلمها ملصلحة reference أو من خالل 

http://biblioteca.consiglio.puglia.it/ :رسالة الكرتونية أو جمع موجود يف املوقع

ViewStatic.aspx?q=99AA238A8EA6EE6A6781F2416A7F802D

الثمن: 0,50 € لكل وثيقة + 0,05 € لكل ورقة مطبوعة

                             riviste.biblioteca@consiglio.puglia.it :العنوان اإللكرتوين

الهاتف: 

النسخ املصورة و املطبوعات: تقدم املكتبة مصلحة النسخ املصورة و املطبوعات بإحرتام 

حقوق التأليف:

• نسخة مصورة - مبساعدة املوظف-  بالنسبة إىل الوثائق الورقي و النسخ املصورة 	

يف يوم واحد ممكن حتى 20 ورقة )الثمن: 0,05 € لكل ورقة(

• الطبع - مبساعدة املوظف-  بالنسبة إىل الوثائق الرقمية و النسخ املصورة يف يوم 	

واحد ممكن حتى 100 ورقة )الثمن: 0,05 € لكل ورقة(

• النسخة املصورة - بدون مساعدة املوظف – بالنسبة النسخ املصورة بواسطة 	

 Sezione“ بطاقة مسبق الدفع و يستطيع الطالب أن يشرتها من املوظفني يف

Riviste” يف صالة “Post Meridiem” )الثمن: بطاقة 50 نسخة مصورة: 2,50 €؛ 

بطاقة 100 نسخة مصورة: 5,00 €(

يستطيع املستعملون أن يشرت وثائق بواسطة جمع االستامرة املميزة موجودة يف 

مصلحة reference و من خالل رسالة إلكرتونية و إرسالها ممكن من الفصل املتحفظة 

للمستعمل أو  من خالل جمع استامرة موجودة يف املوقع:

http://biblioteca.consiglio.puglia.it/ViewStatic.aspx?q=99AA238A8EA6E- 

E6A6781F2416A7F802D

عىل املكتبة أن تجيب للطالب خالل 3 أيام و أن  تستجيب مطلب الرشاء خالل الثالثة 

أيام تابعة. عندما يعرف املستعمل أن الوثيقة موجودة يستطيع أن يستعريها خالل 

الصبعة أيام تابعة بل سيشتغل اشرتاك ملجلة جديدة  منذ السنة التابعة.

                                desiderata.biblioteca@consiglio.puglia.it :العنوان اإللكرتوين

الهاتف:  

اتصال مجاين لالنرتنيت ممكن بساعة واحدة يف يوم أو أكرث إن ليس موجود حجز أخر. 

يستطيع املستعمل أن يحجز املوضع لليوم النفس و/أو لليوم التابع بواسطة اتصال 

هاتفي منذ ساعة  0٨.45 إىل  09.15أو شخسياً 1٨.00-09.00 بل بتأخري أكرث من 15 

دقيقة الحجز مشطوب. يستطيع املستعملون أن يستخدموا املوضع املحجوز ليتصلوا 

+39 080 540 2716

+39 080 540 2711

4املصالح 
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4.14أخبار الجامعة

للمواقع و للوثائق غري متصلة االنرتنيت و لينزلوا الوثائق و إلرسال و تسليم الرساالت 

اإللكرتونية و ليستخدموا الشبك اإلجتامعية و الدردشة.

ممنوع للمستعملني: 

• إستجدام الحاسوب غري محجوز؛	

• إعطاء الحاسوب املحجوز بدون إنذار للموظفني؛	

• تركيب املعلومات و نقذها؛	

• تغيري صفات الشبكة أو ترتيب املوضع؛	

• إشعال أو إطفاء الحاسوب بدون مساعدة املوظفني؛	

• تحميل الوثائق املحتفظة من قانون التأليف؛	

• إحبار يف مواقع االنرتنيت ضد األخالف: يستطيع املوظف أن مينع اإلحبار.	

الهاتف: 

تقدم أخبار الجامعة مصالح املنطقة و املؤسسات املحلية و املؤسسات األخرة و يف هذه 
الألخبار الوثائق العامة، أخبار عن مصالح بالنسبة إىل بحث العمل و الدورة املتقدمة 

من املدارس و الجوامع و أخبار عن اإلعالتات الثقافية و مصالح للناس املعاقني )الغرباء 
و الناس الذين يبحث عمالً(. مطلب األخبار ممكن يف:

مصلحة REFERENCE يف املكتبة؛
دائرة استخبارات مجلس إقليمي بوليا بالنسبة إىل:

• حرية الوصول إىل القرارات و الوثائق اإلدارية  )القوانني و القرارات و التنظيم و 	
Burp(؛

• أخبار عن املناهج اإلدارية، طريقة كامل الوثائق و املكاتب املسؤولة عنها؛	
• معرفة نشاطات اإلدارة و عملها؛	
• أخبار عن املشاريع و النهز يف اإلتحاد األورويب.	

                                             infopoint@consiglio.puglia.it :العنوان اإللكرتوين

الهاتف: 
infopoint2@consiglio.puglia.it

.لألخبار عن القطاعات النشيطة يف االتحاد األورويب واألخبار و االستشارة و املساعدة 
بالنسبة إىل ترشيع و مشاريع و جداول 

و متويل االتحاد األورويب EUROPE DIRECT مصلحة                                                                                                                        

europedirectpuglia@consiglio.puglia.it :العنوان اإللكرتوين

الهاتف:

:

+39 080 540 2770

+39 080 540 2772

+39 080 540 2786

4املصالح 
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4.15نشاطات متعدد الثقافات

 BIBLIOTECA“ 4.16فصل

”GIARDINO

 SEZIONE DI  4.1٧

GENERE)فصل الجنس 

االلنسايئ(

 NODO PUGLIESE“ 3 و ”CITTADINANZA ATTIVA“ 2   مصلحة   
ANTIDISCRIMINAZIONE”  بالنسبة إىل:

• أخبار عن مصالح صحة للجامعة موجودة يف باري و إقليم باري؛	
• مساعدة يف جمع االستامرات املطلوبة ملطلب و تسليم و تجديد ترصيح اإلقامة؛	
• التوجيح لبحث عمالً و التعليم املهني؛	
• مساعدة يف أوضاع الحرج.	

املصلحة مخصصة للمواطنني الألجنبيني و هي مفتوحة يف يوم االثنني و يف يوم الخميس 
من ساعة 11.00 إىل ساعة 00.1٧.

                        sportellocittadinanzattiva@consiglio.puglia.it :العنوان اإللكرتوين

الهاتف:: 

بواسطة  “Sezione Multiculturale”تقدم املكتبة نشاطات الستقبال املواطنني 
األجنبيني، تنظم و تأيد جدول و دورات لتعليم اللغات و تتعاون مع املدارس و الجوامع 

و املكتبات يف بوليا و يف مناطق متاجمة للبحر األبيض املتوسط.

                sezionemulticulturale.biblioteca@consiglio.puglia.it :العنوان اإللكرتوين

الهاتف: 

يف فصل biblioteca-giardino كثري من نشاطات و هدفها الرخاء و مستوى الحياة حسن كام:
• معرفة و تقييم و احتفاظ التنوع الحيوي؛	
• إذاعة ثقافة الحديقة و حمية البحر األبيض املتوسط؛	
• ترق الطرق الصحيحة إلدارة املنطقة.	

يف الفصل صناعة النرش و مؤمترون و ندوات و مراعض مبساعدة الجوامع، املؤسسات 
الثقافية، مؤسسات البحث و األكادمييات.

                          bibliotecagiardino@consiglio.puglia.it :العنوان اإللكرتوين

الهاتف:  

تقدم Sezione di Genere الثقافة و املعرفة بالنسبة إىل الجنس النسايئ من خالل 
جدول و إعالنات و مقابالت مختلفة بالنسبة إىل املوضمع. كل الكتب تحت أمر الناس 

الذين يريدون أن يعمقوا املعرفة بالنسبة إىل الجنس النسايئ.

                        sezionemulticulturale.biblioteca@consiglio.puglia.it :العنوان اإللكرتوين

الهاتف: 

  2"الجامعة النشيطة"

  3"مؤسسة بوليا ضد التمييز"

+39 080 540 2310

+39 080 540 2713

+39 080 540 2771

+39 080 540 2713

4املصالح 
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يعاون IPSAIC مع مرشعع  البحث مقود من INSMILI و وزارة التعليم العام و 
من بعض الجوامع. يف املؤسسة كثري من والوثائق عن تريخ املنطقة يف 900’ و 10.000 

كتاباً تقريباً و بينه مصاحف و كتيبات و مجالت و صور و تصاوير و مادة سمعي-مريئ. 
تحتاج االستشارة إىل حجزاً.

                   antifascismo.biblioteca@consiglio.puglia.it :العنوان اإللكرتمني

الهاتف: 

تسمح املكتبة الدخول للمعاق و يستطيع أن يدخل صالة القراءة بدون صعوبة و 
 Linee Guida“ مبساعدة املوظفني. فيها حاسوب للعمون و كيفت املكتبة موقعها مع
 World Wide Web مقررة من )Doppia-A 1.0”  )طبق di accessibilità WCAG

.Web Accessibility Initiative و هو فصل Consortium

ترفع املكتبة إنتشار الثقافة يف املنطقة من خالل إعالنات و هي تقديم الكتب الجديدة 
و إلتقاء مع املؤلفون و جدول تعليمية و مؤمترات و معارض و مشاغل عن علم 

 Building Apulia: costruendo l’identità della“ املكتبات واملعلومات  و عرض
.”Puglia

النرشات اإللكرتونية )WEBZINE(- تنرش املكتبة webzine“ 6” )النرشات اإللكرتونية( 
بشكل إلكرتوين و دورياً:

• “Biblos”: نرشة عن كل جدة يف الفهرس الرقمي؛	
• “Bits&NPM”: نرشة عن اإلدارة العامة يف "مجتمع املعرفة"؛	
• “Noprofit”: نرشة عن الفصول العامة و الخاصة يف الصناعة الخدمات؛	
• “Regio”: نرشة عن اإلقليمية و االتحادية؛	
• “TecaNews”:  نرشة عن اإلعالنات و املشاريع يف املكتبة؛	
• “Terminus”: نرشة عن التقارير بني املناطك يف البحر األبيض املتوسط.	

http://biblioteca.consiglio.puglia.it/ يستطيع املستعمل أن يجد النرشات يف
Webzine.aspx  و يستطيع أن يتسلمها عن طريق الرسالة اإللكرتونية أيضاً بعد 

infopoint@consiglio. تسجيل يف القامئة الربيدية و قبله عليه أن يرسل املطلب إىل
puglia.it

الببليوغرافيات املوضوعية- عند طلب املستعملني يستطيع املوظفون أن يخلقوا 
تتليوغرافيات و ملفات موضوعية و عىل الطالب أن يرسل املطلب إىل املديرية التي 

ستأكدها له خالل 5 أيام.
الثمن: إتفق مع املديرية

                               daloiso.daniela@consiglio.puglia.it :العنوان اإللكرتوين

الهاتف: 
                                           biblioteca@consiglio.puglia.it

الهاتف: 

IPSAIC 4.1٨ )مؤسسة بوليا 

لرتيخ ضد الفاشية و لإليطاليا 

املعارصة(

4.19 املصالح للمعاق

4.20 الرتقية الثقافية و 

الحدوث

4.21 املصحوالت النرشية 

)1.0 WCAG 4)قواعد الدخول يف الشبكة

+39 080 540 2712

+39 080 540 2788

+39 080 540 2770

4املصالح 
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تنظم املكتبة مقابالت إلعالم و تجديد )information literacy( للمستعملني حسب 
تقويم و هو يف موقع Teca. التسجيل مجاين. 

                       collaborazioni.biblioteca@consiglio.puglia.it :العنوان اإللكرتوين

الهاتف: 

يستطيع املستعملون أن يشرتكوا يف كل تشكيل و مترين عند املكتبة مبساعدة املدرسني 
و عىل الطالب أن يرسل املطلب إىل املديرية التي ستأكدها له خالل 3 أيام االشتغال.

                                                  daloiso.daniela@consiglio.puglia.it :العنوان اإللكرتوين

الهاتف: 

4.22 التجديد و التمرين

٥التعريفات

التعريفات االستشارة الوثيقة الصالة املصلحة

€ 0,05/صفحة مبساعدة 100 صفحة Meridies/ Post Meridiem طبع البحوث

مصاريف € 1,50 + مبساعدة         3 Meridies )ILL( اإلعارة بني املكتبات

 + 0,50/1,00 €

مصاريف

مبساعدة          3 Meridies ILL-( اإلعارة بني املكتبات

)Copy

€ 0,50 + م صاريف مبساعدة 3 Post Meridiem  Document( بحث الوثائق

)Delivery

€ 0,05/صفحة مبساعدة 20 صفحة Meridies نسخ مصورة الوثائق الورقية

€ 0,05/صفحة مبساعدة/

واحد  

100 صفحة Meridies/Post Meridiem طبع الوثيقة الرقمية

2,50 € واحد __ Post Meridiem بطاقة مسبق الدفع )50 نسخة 

مصورة(

5,00 € واحد __ Post Meridiem بطاقة مسبق الدفع )100 

نسخة مصورة(

€ 0,05/صفحة مبساعدة __ Meridies/Post Meridiem أخبار للجامعة

مبساعدة 5 __ Meridies/Post Meridiem الببليوغرافيا و امللفات 

املوضوعية

)5( إتفق مع املديرية

+39 080 540 2788

+39 080 540 2716

4املصالح 
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٦ وصاية حقوق املستعملني

ال فرق بني حقوق و واجبات لكل األفراد الذين يستخدمون مصلحة املكتبة و يشتغلون 
بها و عامًة:

عىل اإلدارة اإلقليمية أن:
• متول النكتبة بإتساع من خالل املوارد البرشية و اآللية و األدوات التكنولوجية و 	

حسبام مستلزمات الجامعة؛
• تحدد و توافق عىل األحداف و تراقب بلوغها.	

عىل املالك أن:
• يضمن االستخدام الحر لكل الوثائق و األخبار و املصالح موجودة يف املكتبة أو 	

من خالل شبكة النعاون بني املكتبات أو من خالل اتصال االنرتنيت  مع مصالح 
األخرة؛

• يساعد املستعمل يف بحوثه بلطافة و صحة و شغور و عدل و تحفظ و بدون 	
متييز.

عىل املستعمل أن: 
• يراعي القواعد املكتبة و اآلجال، يدفع التعريفات املقررة و يودع الشنط يف 	

الخزائن الخاصة و يجمع كارت الخروج؛
• يراعي املواقيت، قواعد املساكنة التمدنية، النظام العام، الرتبية الطيب، الصحة 	

الشخسية، الصمت يف صاالت القراءة و منع التدخني؛
• يرع الوثائق و املفروشات حافظاً كاملها و صيانتها؛	
• يكن لطيف و مستقيم و معاون مع املالك )حتى عندما يف الخروج يشعل الحاجز 	

ضد اإلبتزاز صفارة اإلنذار(.
 Carta dei Servizi ستستعيد رسمياً املديرية املستعمل الذي لن يراع ما مكتوب يف

و إن يكن املستعمل إنتكايس يف اإلمكان أنه سيبدع وقتياً أو مستمراً عن املكتبة بإجراء 
مكتوب.

واجبات اإلدارة هي حقوق املكتبة و واجبات أمناء املكتبة هي حقوق املستعملني.
واجبات كل واحد من املستعمل هي حقوق الجامعة.

إن يفقد املستعمل الوثيقة املستعارة أو يخربها )موكداً أو قالعاً...( عليه أن يعوضها 
طوعاً لثمنها يف التجارة و إن ليسنت الوثيقة يف التجارة أآلن ستقرر املديرية الثمن. 

إن يرض املستعمل الحاسوب عليه أن يعوض الرض دافعاً الثمن الرضوري لتقوميه و/أم 
إعادته.

العالقة مع املستعملني- عىل مالك املكتبة أن يعامل املستعملني باحرتام و لطافة و أن 
يساعدهم بالنسبة إىل استخدام الحاسوب و باإلضافة إىل ذلك عليه أن يقدم نفسه 
بإسمه و لقب سواء يف العالقات الشخصسة أم االتصاالت الهاتفية و أن يلبس رقعة 

اإلعرتاف أثناء دور العمل. 
حق التحفظ – لكل مواطن الحق يف استخدام مصالح املكتبة رشطاً أنه يضمن احرتام 

حقوق األخرين.
اإلستثناءات- للمستعمل الحق يف مطلب مقابلة مع املديرية إلستثناءات محتمل بالنسبة 

6.1 الواجبات

6.2 التعويض

6.3 الوصاية
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إىل ما يف Carta و إن ليست املديرية موجودًة ستقرر اإلستثناءات املالك العامل. 

                                    daloiso.daniela@consiglio.puglia.it :العنوان اإللكرتوين

الهاتف: 

اإلشارات و املطالبات- إن يظن املستعمل أن ما تبسط املصلحة بالشكل املقدم يف 
Carta dei Servizi يستطع أن يطلع مطالبات أو إشارات مكتوبة عىل املديرية عرب 
الربيد العادي أو الربيد اإللكرتوين أو يستطيع أن يجمع االستامرة الخاصة موجودة يف 

املوقع التايل:
http://biblioteca.consiglio.puglia.it/ViewStatic.aspx?q=99AA238A8EA6EE6A67 

. 81F2416A7F802D
ستعلن اإلجابات املكتوبة ضمن ٧ أيام االشتغال منذ يوم اإلشارة.

                                                    daloiso.daniela@consiglio.puglia.it :العنوان اإللكرتوين
الهاتف:

+39 080 540 2788

+39 080 540 2788

6 وصاية حقوق املستعملني
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تأثر كثري من أسباب درجة مصلحة املكتبة التي يدرك املستعملني و هي الرتبية و القدرة 
بالنسبة إىل االتصال و االستامع و املالك املهني و أوقات االنتظار. تلتزم املكتبة بتحديد 

مستلزمات املصلحة التي يستطيع املستعمل أن ينتفعوا بها حسبام املواقت التالية: 

تحدد املكتبة رتب الدرجة بالنسبة إىل تزويد مصالحها حسبام أعالم من " املبادئ 

لتقدير املكتبات العامة اإليطالية" و النتائج يف الالفتة التالية هي مقدرو حسبام 

املعلومات يف 20126.  تعترب املكتبة هذه األعالم القاعدة لتحسني تنفيذ مصالحها.

٧درجة  املصلحة

3 أيام االشتغال إنذار مقدم إغالق املركز

7 أيام االشتغال إجابة املديرية بالنسبة إىل املطالبات املكتوبة

3 أيام االشتغال ”Chiedi a Teca“ مصلحة

2 يوما االشتغال استيداع الوثائق املحفوظة يف املستودعات

10أيام االشتغال حفظ الجرائد اليومية

20 دقيقة طول استشارة جريدًة يوميًة و يف حالة أكرث من املطالب

15 دقيقة  الطول األقل استخدام الحاسوب لإلنرتنيت

3 ساعات طول اإلعارة القصرية

15 يوماً طول اإلعارة العادية

30 يوماً طول اإلعارة ملكتبة أخرة

4 أيام االشتغال نفاذ اإلعارة ملكتبة أخرة

4 أيام االشتغال document delivery نفاذ

3 أيام االشتغال قرار املديرية بالنسبة إىل “desiderata” املستعمل

3 أيام االشتغال نفاذ أمر رشاء الوثيقة املطلوب من املستعمل

5 أيام االشتغال قرار املديرية بالنسبة إىل مطالب امللفات املوضوعية

1 يوم االشتغال قرار املديرية بالنسبة إىل مطالب استخدام الصاالت

15 دقيقًة النسخ املصورة

6هنا بعض املعلومات املهمة يف حساب اإلعالم: أهل )4.091.259 ساكن يف املنطقة(، الصفقات 

اإلخبارية )جمع كل املطالب اإلخبارية من قبل املستعملني يف املركز و من خالل اإلنرتنيت(
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القيمةالتقديرالفئةاألعالم

0,002املتناولاملركزقيمة السطح

35,7املتناولأقوات الدوامقيمة االفتتاح

0,124املتناولالفرديقيمة التزويد الفردي 

0,323الحيويةالشغور االقتصاديقيمة النفقة

0,008الحيويةالتزويد املوثقةقيمة التزويد املوثقة

0,096الحيويةالتزويد املوثقةقيمة تزويد املجالت

قيمة النمو بالنيبة إىل التزويد 

املوثقة

0,104الحيويةالتزويد املوثقة

0,014التأثري و الفعاليةاملستعملونقيمة التأثري

0,001الفعاليةاملصالحقيمة اإلعارة

0,095الفعاليةالتزويد املوثقةقيمة   اإلنتشار

5,940الفعاليةاملستعملونقيمة الوفاء

0,005التأثري و الفعالية و املتناول املستعملون، املصالحقيمة الرتدد

7,877املتناولاملركزقيمة الزحام

reference 0,002الفعاليةاملصالحقيمة مصلحة

416,93الفعاليةاملصالحقيمة مثن املصالح

تريد املكتبة أن تنفذ املشاريع لتحسني و تحقيق األهداف التالية:

1 تحقيق Guida Rapida )الدليل الرسيع( الستشارة املصالح؛

 Carta dei بالنسبة إىل )FAQ )Frequently Asked Questions 2 خلق

Servizi؛

3 تركيب شبكة محلية السلكية التصال انرتنيت؛

5 خلق تعليامت الستخدام الوسائل لبحث الببليوغرافيا؛

6 تجديد املوقع مستمر؛

٧ تجديد مجموعات الوثائق؛

٨ تجديد نظام عن معيار و تقدير الدرجة.

٧درجة  املصلحة
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٨ االتصاالت

الهاتف: 

Daloiso.daniela@consiglio.puglia.it

املديرية

Daniela Daloiso

الهاتف/الفاكس: 

 direzione.biblioteca@consiglio.puglia.it

segreteria.biblioteca@consiglio.puglia.it

controllodigestione.biblioteca@consiglio.puglia.it

سكرتريية املديرية

Francesco De Grandi

Daniela Ardillo

الهاتف: 

biblioteca@consiglio.puglia.it.gestoresol2

ACNP تجديد

Domenica Di Cosmo

الهاتف: 

servizi.biblioteca@consiglio.puglia.it

ESSPER تجديد

Teodora Mariani

الهاتف: 

biblioteca@consiglio.puglia.it

معاونة للمستعملني )املباحث و املؤلفات الكبرية(

 Maria A. Abenante, Giuseppina Bavaro, Luciana L. De

 Benedictis Anna A. Filograno, Paola Grimaldi, Antonio

.Lovecchio

الهاتف: 

servizi.biblioteca@consiglio.puglia.it

riviste.biblioteca@consiglio.puglia.it

معاونة للمستعملني )املجالت و األدب الرمادي(

 Domenica Di Cosmo, Gabriella La Macchia, Daniela

.A. Lo Martire Teodora Mariani, Beatrice C. Sassone

الهاتف/الفاكس: 

collaborazioni.biblioteca@consiglio.puglia.it

مصلحة باإلعالم و التجديد للمستعملني

 Domenica Di Cosmo, Daniela A. Lo Martire, Teodora

.Mariani

الهاتف: 

biblioteca@consiglio.puglia.it

الفهرس

 Maria A. Abenante, Domenica Di Cosmo, Anna A.

 Filograno, Paola Grimaldi, Gabriella La Macchia,

 Daniela A. Lo Martire, Antonio Lovecchio, Teodora

.Mariani, Beatrice C. Sassone

الهاتف: 

chiediateca.biblioteca@consiglio.puglia.it

Chiedi a Teca

Antonio Lovecchio

الهاتف: 

webzine.biblioteca@consiglio.puglia.it

Costumer Satisfaction

Antonio Lovecchio

الهاتف: 

servizi.biblioteca@consiglio.puglia.it

مصلحة لتحويل املجالت إىل وثائق رقمية

Beatrice C. Sassone

الهاتف/الفاكس: 

riviste.biblioteca@consiglio.puglia.it

Document Delivery )املجالت(

Gabriella La Macchia

مصلحة املكتبة و اإلبالغ التأسييس

نشاطات املكتبة

+39 080 540 2774 - 2787

+39 080 540 2716

+39 080 540 2788

+39 080 540 2716

+39 080 540 2770

+39 080 540 2710

+39 080 540 2716

+39 080 540 2770

+39 080 540 2759

+39 080 540 2711 -  2716

+39 080 540 2716 -  2710

+39 080 540 2716
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الهاتف/الفاكس: 

 banchedati.biblioteca@consiglio.puglia.it

إدارة قواعد بيانات

Domenica Di Cosmo

الهاتف/الفاكس:

servizi.biblioteca@consiglio.puglia.it

إدارة و تنسيق )املجالت(

Teodora Mariani

الهاتف: 

biblioteca@consiglio.puglia.it.gestoresol1

biblioteca@consiglio.puglia.it.gestoresol2

)SOL )Sebina Open Library إدارة

Paola Grimaldi

Domenica Di Cosmo

الهاتف: 

webzine.biblioteca@consiglio.puglia.it

Tatoo إدارة أسلوب

Antonio Lovecchio

الهاتف: 

antifascismo.biblioteca@consiglio.puglia.it

مؤسسة لرتيخ مضاد الفاشية و االيطاليا املعارصة

Prof. Vito Antonio Leuzzi

الهاتف/الفاكس: 

prestiti.biblioteca@consiglio.puglia.it

اإلعارة ملكتبة أخرة 

Luciana L. De Benedictis

الهاتف: 

buildingapulia.biblioteca@consiglio.puglia.it

”Building Apulia“ عرض

Paola Grimaldi

الهاتف: 

desiderata.biblioteca@consiglio.puglia.it

”desiderata“ مصلحة النظرات و

Paola Grimaldi

الهاتف: 

bibliotecagiardino@consiglio.puglia.it

”Biblioteca Giardino“ مصلحة

Anna Rita Somma

الهاتف/الفاكس: 

sezionemulticulturale.biblioteca@consiglio.puglia.it

Sezione di genere )فصل الجنس االلنسايئ(

Rosalba Magistro, Daniela Shawki

الهاتف/الفاكس: 

sezionemulticulturale.biblioteca@consiglio.puglia.it

mancini.claudia@consiglio.puglia.it

فصل متعدد الثقافات 

Rosalba Magistro, Dhurata Vreshtazi

Camilla Claudia Mancini

الهاتف/الفاكس: 

biblioteca@consiglio.puglia.it

املشغل السنوي

Comitato scientifico e organizzativo Coop.Ninive

+39 080 540 2716

+39 080 540 2716

+39 080 540 2759

+39 080 540 2711 - 2716

+39 080 540 2711

+39 080 540 2711

+39 080 540 2711

+39 080 540 2711

+39 080 540 2713

+39 080 540 2713 - 2789

+39 080 540 2711

+39 080 540 2712

٨ االتصاالت
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النشاطات عن املواصالت التأسيسية

الهاتف/الفاكس:

comunicazione@consiglio.puglia.it

مركز لتنظيم املواصلة التأسيسية

 Arcangelo Tedone

الهاتف: 

webzine.biblioteca@consiglio.puglia.it

)Webzine( تحويل رقمي النرشات اإللكرتونية

Antonio Lovecchio

الهاتف/الفاكس:

comunicazione@consiglio.puglia.it

)Webzine(  املدير املسؤويل عن النرشات اإللكرتونية

Arcangelo Tedone

الهاتف:

social.biblioteca@consiglio.puglia.it

gmurolo@consiglio.puglia.it

إدارة الشبك االجتامعية

Giuseppina Bavaro

Giulia Murolo

الهاتف/الفاكس: 

infopoint@consiglio.puglia.it

consiglio.puglia.it@infopoint2

europedirectpuglia@consiglio.puglia.it

مركز األخبار مجلس إقليمي بوليا

Giuseppe Angiuli

Giulia Murolo

M. Irene Paolino

الهاتف: 

servizilogistici.biblioteca@consiglio.puglia.it

.Fiera del Levante“ C.R“ مصالح التنسيق و عنرب

Antonio Barile

الهاتف: 

europedirectpuglia@consiglio.puglia.it

Europe-Direct مكتب

M. Irene Paolino

الهاتف: 

sportellocittadinanzattiva@consiglio.puglia.it

 Nodo pugliese“ و ”Cittadinanza attiva“ مكتب

"antidiscriminazione

”Angeli della Vita“ -رئيس Giuseppe Tulipani

Maria Antonia Lo Giudice مسؤول

+39 080 540 2715

+39 080 540 2759

+39 080 540 2715

+39 080 540 2773

+39 080 540 2784

+39 080 540 2786

+39 080 540 2310

+39 080 540 2772 - 2773 - 2714

”Ninive“ 7 لجنة علمية و إدارية تعاونية  

٨ االتصاالت



Via Giulio Petroni 19/a - 70124 Bari
tel. 080 5402770

biblioteca@consiglio.puglia.it
http://biblioteca.consiglio.puglia.it

 حلاصملا بيتك 
٢٠١٣ ربمفون -٢٦ْ  ةعبط 


