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واحد في في وسط البلد:  ) العديد من المكتباتReggio Emiliaيوجد في ريجيو إميليا (
 )Biblioteca Panizzi ( وخمسة في أحياء المدينة)  سان بيليغرينوSan Pellegrino روستا نوفا ،Rosta

Nuova   أوسبيزيو ،Ospizioسانتا كروتش ،Santa Croceأورولوجيو ، Orologio.(

في كل مكتبة يمكنك العثور على الصحف للقراءة والكتب واألفالم لكل من. في المكتبات مجاني الدخول   
البالغين واألطفال بلغات مختلفة ، يمكنك البقاء و القراءة والدراسة  المكتبات.   في كل مكتبة يوجد أيضا

. قسم مخصص لألطفال

.مطلوب االشتراك في المكتبة فقط للوصول إلى خدمات معينة ، مثل قرض  الكتب  في المنزل

ا��������ا������ �����   

.التسجيل للمكتبة مجاني للجميع

)codice fiscaleللتسجيل ، يجب أن تقدم نفسك في المكتبة برمز هوية ساري و  رقم قومي (
.عامًا ، يمكنك التسجيل مباشرة في المكتبة 18إذا كان عمرك يزيد عن  

سنة ، يكون التسجيل بنموذج يتم تقديمه في المكتبة موقعة من أحد الوالدين أو الوصي 17إلى  0من 
.القانوني

.بالنسبة لغير المقيمين في ريجيو إيميليا ، التسجيل مؤقت وقابل للتجديد

  و����ا����������

)للمواطنين اإليطاليين واألجانب(بطاقة الهوية اإليطالية • 

)للمواطنين اإليطاليين واألجانب(رخصة قيادة إيطالية • 

)جوازات السفر فقط مع الترجمة بي الفرنسية ، اإلنجليزية ، اإلسبانية(جواز السفر • 

)بطاقة اإلقامة الرسمية(تصريح إقامة المفوضية األوروبية للمقيمين على المدى الطويل• 

تصريح اإلقامة• 
بطاقة هوية دول االتحاد األوروبي وسويسرا والنرويج أيسلندا وليختنشتاين• 
)الصادر لملتمسي اللجوء السياسي(عنوان السفر • 

ا������ ����د �� ا����م ����� ��     
:في كل مكتبة يمكنك االقتراض في نفس الوقت

يومًا 30كتب لمدة  10• 
أيام 7 لمدة DVD فيديو  4• 
يومًا 30كتب صوتية لمدة  4• 
 •4 CD-music)  فقط في مركزOspizio ( أيام 7لمدة
يوما 40 لمدة ةرومانسيرواية  15• 
يومًا 40 لمدة  رواية جريمة 15• 
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، المكتبة على االنترنت  حيث يمكنك العثور على EMILIBباستخدام بطاقة المكتبة ، يمكنك أيضًا الوصول إلى 
صحيفة ومجلة 158لغة و  80صحيفة ومجلة بأكثر من  5800كتاب إلكتروني ، وأكثر من  21000أكثر من 

مصدر 560،000كتاب صوتي وأكثر من  165مقطوعة موسيقية و  60000وأكثر من . باللغة اإليطالية فقط
.متاح بما في ذلك التطبيقات وقواعد البيانات والصور والموسيقى ورقة وألعاب الفيديو
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ROSTA NUOVAمكتبة 
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 - SAN PELLEGRINOمكتبة 
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)بطاقة اإلقامة الرسمية(تصريح إقامة المفوضية األوروبية للمقيمين على المدى الطويل• 

تصريح اإلقامة• 
بطاقة هوية دول االتحاد األوروبي وسويسرا والنرويج أيسلندا وليختنشتاين• 
)الصادر لملتمسي اللجوء السياسي(عنوان السفر • 

ا������ ����د �� ا����م ����� ��     
:في كل مكتبة يمكنك االقتراض في نفس الوقت

يومًا 30كتب لمدة  10• 
أيام 7 لمدة DVD فيديو  4• 
يومًا 30كتب صوتية لمدة  4• 
 •4 CD-music)  فقط في مركزOspizio ( أيام 7لمدة
يوما 40 لمدة ةرومانسيرواية  15• 
يومًا 40 لمدة  رواية جريمة 15• 



، المكتبة على االنترنت  حيث يمكنك العثور على EMILIBباستخدام بطاقة المكتبة ، يمكنك أيضًا الوصول إلى 
صحيفة ومجلة 158لغة و  80صحيفة ومجلة بأكثر من  5800كتاب إلكتروني ، وأكثر من  21000أكثر من 

مصدر 560،000كتاب صوتي وأكثر من  165مقطوعة موسيقية و  60000وأكثر من . باللغة اإليطالية فقط
.متاح بما في ذلك التطبيقات وقواعد البيانات والصور والموسيقى ورقة وألعاب الفيديو

ت ا

PANIZZIمكتبة 

Via FARINI 3  0522/456084هاتف

 OSPIZIOمكتبة 

VIA EMILIA OSPIZIO30/B 585639 0522  هاتف

ROSTA NUOVAمكتبة 

 VIA WYBICKI ، 27  585636 0522هاتف

 - SAN PELLEGRINOمكتبة 

VIA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE 29  585616 0522هاتف

SANTA CORCEمكتبة 

 VIA adua 57    0522 5822600هاتف

OROLOGIOمكتبة 

VIA MASSENET 17  585396 0522هاتف

 ا

www.bibliotecapanizzi.it




