املكتبات العامة في فانيرسبوري
قواعد االستعارة
تتيح لك بطاقة االستعارة معظم الخدمات املتوفرة لدينا مجاناً.
بطاقة االستعارة
ْ
 خذ معك بطاقة االستعارة عندما تريد االستعارة.
 يجب أن تكون قد أكملت  6سنوات من العمر لكي تحصل على بطاقة استعارة.


إذا كان عمرك ما بين  6و 18سنة ،يجب أن يوافق أحد والديك لكي تحصل على بطاقة
استعارة.

 سوف تحصل على رمز تعريف شخص ي ( )PIN-kodلبطاقتك لكي تستطيع استخدام األجهزة
املخصصة لالستعارة واستخدام خدمات اإلنترنت.
ُ
 تعتبر بطاقة االستعارة وثيقة شخصية ،وأنت املسؤول عن كل التحويالت التي تتم بواسطة
تبلغ عن فقدانها.
بطاقتك .ولذلك ال تقم بإعارتها ألحد ،وعليك دائما أن ِّ
فترة االستعارة


تبلغ فترة االستعارة عادة  4أسابيع.
تسري فترات استعارة خاصة لألقراص املدمجة .CD/DVD



يمكنك غالبا أن تجدد االستعارة من خالل حضورك أو عن طريق الهاتف أو عن طريق
موقعنا اإللكتروني.
تتمتع البيانات الخاصة باستعاراتك بالسرية ،وال يجوز أن يطلع عليها أحد ،ولكن يمكن
تسجيل استعاراتك السابقة إن كنت ترغب بذلك .وإن طلبت من شخص آخر أن يجلب لك
املواد التي قمت بحجزها ،فيجب على ذلك الشخص أن يبرز بطاقة االستعارة الخاصة بك مع
إشعار الحجز.





الرسوم
يتم تقاض ي رسم التأخير اعتبارا من اليوم األول بعد تاريخ االستحقاق.
ال ُت َ
فرض رسوم تأخير على الشباب دون سن  18عاماً.
 3كرونات
كتاب للكبار ،مجلة ،دورة لغة ،قرص مدمج ( )CDباليوم
ً 10كرونات
كتاب الستة أيام ،باليوم
 30كرونة
أفالم الفيديو وأقراص ()DVD
ً 200كرونة
املبلغ األقص ى للكتاب الواحد إلخ
ً 400كرونة
املبلغ األقص ى عند كل إعادة
الديون التي تبلغ  50كرونة أو أكثر تؤدي إلى سحب بطاقتك .يجب دفع كل الديون قبل رفع املنع.
ُ
ً 300كرونة أو بقيمة الشراء ،وفي حال
فاتورة عن الوسائط غير املعادة
عدم الدفع يجري تحويل الفاتورة إلى متابعة التحصيل ،وبعد ذلك إلى سلطة الجباية التنفيذية.
أنت املسؤول دائما بااللتزام بأنظمة املكتبة وإعادة ما استعرته في الوقت املحدد .وهذا يسري أيضا حتى
وإن كان بريد التذكير اإللكتروني لم يصلك لسبب من األسباب مما أدى إلى تأخرك في إعادة ما استعرته.
مجاناً
الحجز
ُ
رسوم االستعارة عن بعد
ً 20كرونة
الكتب إلخ
ًالتكلفة الفعلية
خارج دول الشمال
ًالتكلفة الفعلية
نسخ من جامعة/معهد عال
ًمجاناً
كتب األطفال
النسخ
 3كرونات
صفحة بقياس A4
 5كرونات
صفحة بقياس A3
ً 3كرونات
طباعة من الكمبيوتر للصفحة الواحدة
ً 10كرونات لألطفال 20 ،كرونة للكبار
فقدان بطاقة االستعارة
ً 2كرونة
كيس نايلونً
ً 25كرونة
كيس قماش
خدمة الفاكس
ً 15كرونة
– داخل السويد ،لإلرسال الواحد
ً 25كرونة
– خارج السويد ،لإلرسال الواحد
رقم الهاتف0521-721411 :
البريد اإللكترونيbiblioteket@vanersborg.se :
املوقع اإللكترونيwww.vanersborg.se/bibliotek :

