
مرحبا بكم ف الوقع اللكترون لكتبة اميلكار كبال

مكتبة اميلكار كبال الاصة بآسيا و إفريقيا و أمريكا اللتينية
Via S. Mamolo 24  40136  بولونيا

051648034 الفاكس  051581464الاتف  
     amicabr@comune.bologna.it     البيد اللكترون     

التوقيت:
19.00 ال 13.30يوم الثني  من الساعة   

19.00 ال 8.30من يوم الثلثاء ال يوم الميس من الساعة 
13.30 ال 8.30يوم المعة و يوم السبت من الساعة 

 تتم مكتبة اميلكار كبال لبلدية بولونيا بشاكل دولية تص الياة السياسية والجتماعية و القتصادية و الثقافية  ف
( ماضرات, ندوات و معارض)  حولبلدان أسيا و إيفريقيا وأمريكا اللتينية فهي تنظم فرص للتعليم و التعميق   

هذه الواضيع

 ملة400 كتابا و 30000تتوفر على  
مواضيعها  عامة مثل :

 تاريخ  الياة السياسية و القتصادية و الجتماعية  و الدب و الثقافة و الديانات ف بلدان آسيا و إيفريقيا و أمريكا
اللتينية

التعاون الدول  مساعدات للنتاج و العمليات النسانية و العمليات الطارئة الستعجلة
التعارضات و قرارها

حقوق النسان و وضع الرأة ف البلدان النامية
 البيئة 

لقاء الشرق و الغرب و آداب السفر 
 العلقات بي الشعوب و الجرة

  كتابا على تاريخ و ثقافة إيفريقيا  تقارير السفر800تتوفر الكتبة على مموعة من الكتب خاصة بإفريقيا الشرقية  
 من القرن  التاسع عشر إل بداية القرن العشرين ، سرات ، تاريخ الوجود العسكري اليطال ف إيفريقيا. و قد تبع

Guerrino Lasagni بذه الكتب  أسرة النرال 
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    كتابا  وقد تبع با950تتفـظ زيادة على ذلك الكتبة    Paul Sebagحول تونس وإفريقيا الشمالية،توجد    

 بينهم كتب علوم الثار و الجتماع الضري ، الديانات ، تقارير الرحلت ، القراصنة ، اللغة العربية وآدابا ،  
الديانة اليهودية و الغرافية

 (S.B.N)مقتنيات الكتبة  ف الكتلوج اليلكترون ف الشبكة الوطنية للمكتبات  
(http://sol.cib.unibo.it:8080/SebinaOpac/Opac?sysb=UBOAI)و مكن  النظر إليه عن طريق النترنيت 

الدمات

الستقبال و التوجيه
استعارة الوثائق

استعارة بالستعانة بكتبات أخرى
ارسال الصحف

حجز الكتب
النظر إل الستندات

Guerrino Lasagni النظر ال مموعة من كتب 
 Paul Sebag النظر إل مموعة من كتب 

(amicabr@comune.bologna.it)العلومات البيبليوغرافية عن طريق البيد اللكترون
 

  و بيبليوتشات عن طريق التشات و خدمة الستفسار عن طريق النترنيت “ استفسر051581464الاتف 
لدى الكتب“ النظر  إل الكتلوجات عن طريق النترنيت

 (http://www.centrocabral.com/adon.pl?act=doc&doc=388) 

قاعات للدراسة
 استعمال النترنيت

خدمة النسخ
القراءة و النظر إل الصحف اليومية و اللت الدورية

 Infopoint مركز الرشادات للطلب الجانب ف بولونيا          
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