I den här mallen fyller du själv i ditt biblioteks adress och information i Adobe Reader eller Acrobat.

Visa logotyp

All sådan här kursiv text i gula rutor finns till för att hjälpa dig. Den kommer inte med när du skriver ut.

Dölj logotyp

Det finns grå knappar där du kan välja att visa eller dölja vissa texter eller bildfält. Knapparna kommer
inte med när du skriver ut.

Mirë se vini
në bibliotekë!

Kështu gjeni rrugën për në bibliotekë
Adresa për vizita:
Bibliotekets besöksadress
Xxxxxxxxxxx
000 00 Xxxxxxxx

Visa karta

Shihni hartën:

Ingen bild

.

En mall från Internationella biblioteket • Form, funktion och illustration: Bigrell Design AB

Folder Välkommen till biblioteket • albanska 2015

Visa bild

UTSKRIFTSTIPS
När du skriver ut foldern, klicka i "Verklig storlek" (i Adobe Reader) eller "Sidskala: Ingen/Ingen anpassning"
(i Acrobat) eller "Skala 100%" – annars krymper skrivaren din folder och det blir inte lika snyggt.
Pappret ska vara liggande A4, med vändning på kortsidan. Ibland måste man klicka på "Egenskaper" vid
skrivarens namn. Alla skrivare är olika, så för att insidan inte ska hamna upp och ner, titta efter "Duplex:
Boköppning", "Häfte: kortsida", "Vändning: vänster" eller andra alternativ för dubbelsidig utskrift om det inte
blir rätt automatiskt. Det finns ofta flera flikar med alternativ.

SPARA FOLDER: Välj Arkiv/Spara som

SKRIV UT - Välj "Verklig storlek", liggande papper och vändning på kortsidan!

På den här sidan kan du ändra lånetid och fylla i webbadress för ditt bibliotek.

Mirë se vini në bibliotekë!

Biblioteka është e hapur për të gjithë

Xxxxxxx bibliotek
Plats för adress/annan info

Në bibliotekë ka libra për fëmijë dhe të rritur në gjuhë të
ndryshme, gazeta, revista, kurse të gjuhës,
informata shoqërore, muzikë, filma, kompjuter etj.

Visa sommaröppet
Välj öppet eller stängt med
knapparna Ö resp S nedan.
Ö

S

Ö

S

Ö

S

Ö

S

Ö

S

Ö

S

Ö

S

Orari ynë i hapjes është:
10.00
– 18.30
Të hënën
E mbyllur
10.00
– 18.30
Të martën
E mbyllur
– 18.30
Të merkurën 10.00
E mbyllur
10.00
– 18.30
Të enjten
E mbyllur
– 18.30
Të premten 10.00
E mbyllur
10.00
– 18.30
Të shtunën
E mbyllur
10.00
– 18.30
Të dielën
E mbyllur

Dölj sommaröppet

XX/6-XX/8:
Orari i hapjes gjatë verës:
10.00
– 18.30
Të hënën
E mbyllur
Të martën
E mbyllur
10.00
– 18.30
Të merkurën 10.00
E mbyllur
– 18.30
10.00
– 18.30
Të enjten
E mbyllur
– 18.30
Të premten 10.00
E mbyllur
– 18.30
Të shtunën 10.00
E mbyllur
10.00
– 18.30
Të dielën
E mbyllur
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Për të huazuar libra ju keni nevojë për një kartelë të bibliotekës.
Kartela është falas.
Afati i huazimit normalisht ështe 4 javë por në disa raste më
pak, kontrolloni vërtetimin!
Jeni përgjegjës për librat që merrni hua. Nëse humben librat,
nëse dëmtohen ose kthehen me vonesë mund ti paguani
kompensim bibliotekës.
Nëqoftëse ju nuk gjeni çka kërkoni në bibliotekë, p.sh. libra
në gjuhën tuaj amtare, bisedoni me personelin. Në shumë raste
biblioteka mund të gjejë atë që kërkoni, duke blerë ose huazuar
libra nga bibliotekat e tjera.

E-mail: mejladress@mejladress.se
Adresa postare: Bibliotekets namn/postadress
Xxxxxxxxxxx
000 00 Xxxxxxxx

Telefoni: 000-00 00 00
Informata: 000-00 00 00
Sektori për të rritur: 000-00 00 00
Sektori për fëmijë: 000-00 00 00
Tavolina e huazimit: 000-00 00 00
Huazim i përsëritur: 000-00 00 00

Nuk kushton gjë të huazoni libra në bibliotekë.

Vizitoni portalin (web-faqen) e bibliotekës! Atje ju mund të
kërkoni librat e bibliotekës në katalog. Gjithashtu mund të
rezervoni libra, librat që keni huazuar mund të shihni, të zgjatni
(të përsëritni) huazimet etj.
Visa fler telefonnummer

Adresa e portalit është
www.webbadress.xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx

Dölj fler telefonnummer

Lirisht mund të pyesni personelin nëqoftëse ju nevojitet ndihmë
ose doni të dini diçka.

