قواعد االستعارة

مكتبات Haninge

بطاقة المكتبة

تعد بطاقة المكتبة من المستندات الشخصية القيمة .وللحصول على بطاقة
المكتبة ،يجب أن تبرز بطاقة هويتك .وبالنسبة لألطفال األقل من 18
عامًا ،يجب الحصول على موافقة مكتوبة من أي من الوالدين أو من
الوصي القانوني .ويجب اإلبالغ الفوري عن بطاقات المكتبة المفقودة.
وسيتم إصدار بطاقة بديلة مقابل رسم يبلغ  10كورونا سويدي .ويحق
لك تغيير تفاصيلك الشخصية عبر موقع المكتبة على الويب أو شخصيًا
عن طريق الحضور إلى المكتبة.
وسيتم التعامل مع أي معلومات شخصية يتم منحها لنا
كمستعير يجب أن تخضع لقوانين ( PULقانون البيانات الشخصية).
كما سيتم تطبيق قواعد السرية
على ما تستعيره من المكتبة ويتم حذف جميع المعلومات المرتبطة
باالستعارة عند اإلرجاعع.

مسؤوليتك

أنت مسؤول عن الكتب أو العناصر األخرى التي تستعيرها إلى أن
يتم إرجاعها على المكتبة .يتحمل المستعير (أو ولي األمر أو الوصي
عن األطفال األقل من  18عامًا) مسؤولية استبدال الكتب التالفة أو
المفقودة بما يتفق مع لوائح االستبدال الخاصة بالمكتبة .راجع أيضًا
القسم "االستبدال" .في حالة الفشل في إرجاع أمالك المكتبة على الرغم
من التذكيرات المتعددة ،فسيتم حظر قدرتك على استعارة المزيد من
العناصر .ينطبق نفس األمر إذا كان المبلغ الذي تدين به للمكتبة يتجاوز
مبلغ  100كورونا سويدي.

عبر اإلنترنت

يمكنك البحث عن الكتب وتجديدها واحجزها من خالل موقع مكتبة
 Haningeعلى الويب .وستحتاج إلى بطاقة المكتبة الخاصة بك ورقم
 .PINراجع bibliotek.haninge.se

الخدمة الذاتية لالستعارة واإلرجاع

يمكنك استعارة العناصر وإرجاعها بنفسك عن طريق استخدام األجهزة.
ويجب توفر رقم بطاقة المكتبة المكون أو الرقم الشخصي المكون من
 10أرقام ورقم  PINعند استعارة أي عنصر.

فترة االستعارة

تصل فترة االستعارة العادية إلى  28يومًا .ويتم تطبيق شروط فترات
استعارة أقصر لألفالم والمجالت والكتب األكثر طلبًا والمواد المحجوزة
المميزة .ويمكنك مد فترة االستعارة متين .ولكن هذه الميزة ال تنطبق
على الكتب المحجوزة والكتب األكثر طلبًا .ويمكنك التجديد من خالل
موقع  bibliotek.haninge.seأو االتصال هاتفيً .
يرجى االتصال بالمكتبة في حالة حاجتك إلى مد فترة االستعارة
لالستعارة بين المكتبات .راجع ايضًا قسم "الحجوزات واالستعارات بين
المكتبات".

الحجوزات واالستعارات بين المكتبات

يمكنك حجز الكتب والعناصر األخرى بصرف النظر عن تواجدها
على الرفوف أو كونها قيد االستعارة .تتكلف الحجوزات مبلغ 10
كورونا سويدي لكل عنصر .ويمكن طلب الكتب التي ال تتوفر في
مكتبة  Haningeمن مكتبات أخرى مقابل رسم يصل إلى  20كورونا
سويدي لكل عنصر .وهذا األمر ال ينطبق على الكتب الدراسية .ويتم
تحديد شروط هذه االستعارات وأي تجديد من قبل المكتبة التي تم
استعارة الكتاب منها .عند توفر المواد المحجوزة لالستعارة ،سيتم
إخطارك على عنوانك البريدي أو عنوان البريد اإللكتروني الخاص بك
أو على رسالة نصية على هاتفك.

التذكيرات ورسوم
االستعارات المتأخرة

يتم فرض غرامة بمبلغ  10كورونا
لكل عنصر عند بداية كل أسبوع
في حالة عدم إرجاع العناصر التي
استعرتها في وقتها( .هذا األمر ال
ينطبق على األطفاألو مواد األطفال).
يصل مبلغ الغرامة المفروضة على
األفالم  10كورونا للعنصر يوميًا.
يمكنك العثور على تاريخ اإلرجاع على
إيصال االستعارة.
إذا كنت تمتلك عنوان بريد إلكتروني
مسجل أو رقم هاتف جوال ،يمكنك
استالم إخطارً ا بقرب انتهاء موعد
االستعارة .وتعتبر أنت مسؤوالً في
جميع األوقات على إرجاع العناصر
المستعارة في وقتها.

االستبدال

عادة يتم استبدال الكتب التالفة أو
المفقودة وف ًقا لسعر ثابت مبدئي300 :
كورونا سويدي لكتب البالغين و150
كورونا سويدي لكتب األطفال.
وبالنسبة لبعض العناصر ،قد يتم فرض
تكلفة خاصة لالستبدال .يمكن العثور
على أسعار االستبدال األخرى على
موقع bibliotek.haninge.se/
web/arena/avgifter

تنتشر مكتباتنا في مدن هاندن وبراندبيرجين وجوردبرو وأورنو
وفاستيرهانينج
حافلة الكتب توفر زيارات ألجزاء كبيرة من المنطقة .يمكنك قراء المزيد
على موقع bibliotek.haninge.se
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في المكتبة ،يمكن أن تعثر على كتب بلغات كثيرة باإلضافة إلى الكثير من
الجرائد والمجالت واألقراص المضغوطة وملفات الفيديو وألعاب الفيديو
والكتب المحملة على أقراص مضغوطة وكتب بتنسيق  mp3والكتب
وأجهزة الكمبيوتر واالتصال الالسلكي والعديد من الدورات التدريبية لتعليم
اللغات والمزيد.

