معظم األشياء مجانية في المكتبة.
بطاقة المكتبة
.
البطاقة مجانية .احضر هوية بصورة معك عند التقدم بطلب للحصول على بطاقة المكتبة ورمز
يجب أن يوقع أحد األبوين على اتفاقية االستعارة إذا كنت أقل من  18سنة وتقدم طلبًا للحصول على بطاقة مكتبة .البطاقة وثيقة قيمة وبجب
حضرها عند الفقدان.
تكلف بطاقات االستبدال  20كرونة للكبار و  10كرونة لألطفال.

الحجز

يمكنك حجز الكتب والوسائط األخرى مجانًا .تتيح لك بطاقة المكتبة الخاصة بك ورمز
إجراء ما يصل إلى عشرة حجوزات في وقت واحد ولكن حجزاً واحداً فقط لكل عنوان.

بالحجز في الموقع اإللكتروني للمكتبة .ويمكنك

ال تتردد في اقتراح أي كتب أو أفالم أو قرص مدمج ليست لدينا .حيث تقوم مكتبة
االستعارة بين المكتبات في داخل السويد مجانًا وخارج السويد تدفع انت التكلفة الفعلية.

في بعض األحيان باالستعارة من مكتبات أخرى.

اقتراحات الشراء واالستعارة بين المكتبات

مدة االستعارة

مدة االستعارة عموما ً  28يوما ً .وإذا كان هناك ثالثة أفراد أو أكثر ينتظرون دورهم تكون مدة االستعارة  14يوما ً .ومدة االستعارة في حالة
االستعارات السريعة واألفالم هي  7أيام و  14يوما ً للدوريات وألعاب الفيديو.

أفالم األطفال وألعاب الفيديو
يمكن للجميع بما فيهم األطفال أن يقوموا باستعارة أفالم األطفال .ويجب أن يكون عمرك  15سنة لتستعير أحد ألعاب الفيديو .ويمكن حجز
أفالم األطفال وألعاب الفيديو .ويمكنك أن تستعير ما يصل إلى  4أفالم أطفال و  2لعبة فيديو في نفس الوقت.

األفالم

أن استعارة األفالم تكون مجانا ً لمدة  7أيام .ويجب أن يكون عمرك  15سنة لتستعير أحد األفالم .ويمكن حجز األفالم.

مقياس غاز الرادون ومقياس استهالك الكهرباء
يجب أن يكون عمرك  18سنة لتستعير هذه األشياء.

رسوم التأخير
رسوم التأخير تدفع عن الكتب واألشياء األخرى التي يتم استعارتها على بطاقة الكبار.
 10كرونة لكل استعارة وعلى األسبوع الذي بدأ.
االستثناءات:
 10كرونة لليوم الواحد لكل استعارة عاجلة.
 10كرونة لليوم الواحد لكل فيلم ولعبة فيديو ,وهذا ينطبق أيضا ً على االستعارة على بطاقات لألطفال.
انت تدفع  200كرونة كحد أقصى لكل إرجاع.

الفاتورة
إذا لم تقم بإرجاع المواد المستعارة سوف تحصل على فاتورة بقيمتها مع رسم خدمة بمبلغ  75كرونة .ويمكنك الحصول على تنبيه التأخير
عبر البريد اإللكتروني.

حظر االستعارة والوسائط التالفة أو المخربة

لن تكون قادراً على استعارة أي شيء إذا كانت هناك فاتورة مستحقة عليك بمبلغ  200كرونة أو أكثر .وسيتم فرض سعر الشراء على
الكتب المفقودة أو التالفة والوسائط األخرى ولكن ليس أقل مما يلي:
مقياس غاز الرادون 4,000 :كرونة  +كابل الكهرباء  250كرونة
 1,000 :كرونة
مشغل اقراص
لعبة الفيديو  600كرونة
 550 :كرونة
 500 :كرونة
طقم الدراجة  330كرونة
مواد الكبار 275 :كرونة
مواد األطفال 180 :كرونة
 150 :كرونة
الموسيقى على قرص
مقياس استهالك الكهرباء 150 :كرونة
كتاب الجيب 100 :كرونة
النسخ الفردية للدوريات 50 :كرونة
حقائب الكتب :النسخ الفردية المفقودة بسعر التكلفة ،والحقيبة الكاملة بسعر التكلفة اإلجمالية.
ال يصبح الكتاب التالف ملكك حتى لو كنت قد دفعت قيمته .وال يمكن استبداله بكتاب تم شراؤه حديثا ً.

النسخ
األبيض واألسود :قياس الورقة  3 :كرونة  ،قياس الورقة  5 :كرونة
األلوان :قياس الورقة  5 :كرونة  ،قياس الورقة  8 :كرونة
نسخ الميكروفيلم 3 :كرونة
نسخ من مكتبات سويدية أخرى 50 :كرونة
نسخ من مكتبات خارج السويد ،عن طريق االستعارة بين المكتبات :التكلفة الفعلية

رسائل البريد اإللكتروني
سجل عنوان بريدك اإللكتروني على الموقع

تحت

سوف تتلقى ما يلي:
• إخطارات سريعة بالكتب المحجوزة
• تنبيه بالتأخير
• تذكير
• ستكون قادراً على الدفع عبر اإلنترنت
يقوم موظفو المكتبة بإجراء التغييرات على بطاقة المكتبة الخاصة باألطفال.
قواعداالستعارة والرسوم قد تتغير.
تجد دائما ً القواعد الحالية.
على الموقع
هذه القواعد سارية المفعول من  1يناير .2015

.

