قوانین قرض کردن کتاب
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کارت کتابخانه

کارت کتابخانه یک سند باارزش شخصی است .غرض اخذ کارت
کتابخانه ،ما باید مدارک شناسایی شما را مشاهده کنیم .برای کودکان زیر
 18سال ،رضایت نامه کتبی از یکی از والدین یا سرپرست قانونی مورد
نیاز است .در صورت مفقود شدن کارت کتابخانه را باید سریعا گزارش
دهید.
جریمه صدور کارت المثنی  10کرون سویدنی خواهد بود .شما می توانید
جزئیات معلومات شخصی تان را از طریق وب سایت کتابخانه یا شخصا ً
در کتابخانه تغییر دهید.
هر گونه جزئیاتی که به ثبت نام شما به عنوان قرض گیرنده مربوط باشد
مطابق ( PULقانون مربوط به اطالعات شخصی) است.
اقالم به قرض گرفته از جانب شما مشمول قوانین حفظ اقالم محرمانه
است و به محض برگرداندن جنس قرض شده ،معلومات شما در سیستم
حذف خواهند شد.

مسئولیت شما

شما در برابر کتاب ها و اقالم دیگری که قرض می گیرید ،تا زمانی که
آنها را به کتابخانه برمیگردانید مسئول هستید.
صدمات به هر کدام یا مفقودی آنها باید از جانب قرض گیرنده (یا والدین/
سرپرست قانونی برای موارد افراد زیر  18سال) و مطابق مقررات
جایگزینی کتابخانه جبران گردد.
همچنین ،اگر علی رغم یادداشت های مکرر ،نتوانید ملکیت کتابخانه را
بازگردانید ،بنا به مقررات مربوط به "جایگزینی ها" ،امکان قرض گیری
برای شما به حالت تعلیق در خواهد آمد .مقررات مشابهی برای وقتی که
قرض تان بیشتر از  100کرون سویدنی بشود اعمال می گردد.

در اینترنت

شما می توانید از طریق وب سایت کتابخانه هانینگه کتاب ها را جستجو،
مدت قرض گیری را تمدید یا کتاب ها را رزرو کنید .برای این کار شما
به کارت کتابخانه و  PINخودتان نیاز دارید.
به ویبسایت  bibliotek.haninge.seمراجعه کنید.

قرض گیری و برگرداندن توسط خود شخص

شما می توانید با استفاده از ماشین ها اقالم را به قرض گرفته یا
برگردانید .شماره کارت کتابخانه یا شماره شخصی  10رقمی و  PINتان
برای قرض گیری اقالم مورد نیاز می باشند.

مدت زمان قرض گیری

مدت زمان معمولی قرض گیری  28روز می باشد .مدت های کمتر برای
مواردی چون فلم ،مجله ،کتاب هایی که زیاد قرض گرفته میشوند و اقالم
رزرو شده اعمال می گردد.
شما می توانید مدت زمان قرض گیری را دو بار تجدید کنید .قاعده فوق
کتاب های رزرو شده و کتاب هایی که زیاد به قرض گرفته میشوند را
شامل نمی شود.
تمدید مدت زمان قرض گیری از طریق وب سایت
 bibliotek.haninge.seیا تلیفون امکان پذیر است.

لطفا اگر برای قرض گیری های بین کتابخانه ای نیازمند تمدید مدت
قرض گیری هستید ،با کتابخانه تماس بگیرید .مقررات مربوط به "رزرو
کردن و قرض گیری بین کتابخانه ای" را مطالعه فرمایید.

رزرو کردن و به قرض گیری بین کتابخانه ای

شما می توانید کتاب ها و دیگر اقالم را بدون در نظر گرفتن اینکه در
قفسه ها موجود هستند یا به قرض گرفته شده اند رزرو کنید .رزرو
کردن هزینه ای  10کرونی برای هر قلم خواهد داشت .کتاب هایی که در
کتابخانه های هانینگه موجود نیستند را شاید بتوان با هزینه ای  20کرونی
برای هر قلم از دیگر کتابخانه ها به قرض گرفت .این قاعده کتاب های
درسی را شامل نمی شود .شرایط به قرض گیری و تمدیدهای این گونه
از جانب کتابخانه ای که کتاب از آن به
قرض گرفته می شود تعیین می گردد.
هنگامی که قلم رزرو شده جهت قرض
گیری در دسترس باشد ،شما از طریق
آدرس پستی ،ایمیل یا پیامک مطلع
خواهید شد.

یادآورها و جریمه ها
برای ناوقت برگرداندن
اقالم

اگر نتوانید اقالم قرض گرفته شده را
سر موعد برگردانید جریمه ای 10
کرونی برای هر قلم در آغاز هر هفته
برای شما در نظر گرفته خواهد شد.
(این جریمه ،اطفال و اقالم مربوط به
آنها را شامل نمی شود ).جریمه دیرکرد
فلم ها  10کرون برای هر قلم در هر
روز است .تاریخ برگشت روی رسید
قرض گیری درج شده است.
اگر آدرس ایمیل یا شماره تلیفونی را
ثبت کرده باشد ،می توانید قبل از اتمام
مدت قرض گیری از آن مطلع شوید.
شما همیشه مسئول هستید که اقالم قرض
گرفته شده را سرموعد بازگردانید.

جایگزینی

کتاب های مفقود شده یا صدمه دیده
بطور کلی بنا به نرخ ثابت 300 :کرون
برای هر کتاب بزرگساالن 150 ،کرون
برای هر کتاب اطفال جایگزین خواهند
شد.
در مورد برخی اقالم خاص ،هزینه
جایگزینی بیشتری ممکن است اعمال
شود .غرض معلومات در مورد نرخ
های دیگر جایگزینی به ویبسایت
bibliotek.haninge.se/web/
arena/avgifter
مراجعه کنید.
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در کتابخانه ،شما می توانید کتاب ها را به زبان های متعدد ،روزنامه
ها ،مجالت ،سی دی ها ،ویدیوها ،بازی ویدیویی ،سی دی های کتاب،
کتابهای صوتی  ،mp3کتاب های گویا ،کمپیوتر و وای-فای ،دوره های
زبان و بسیاری اقالم دیگر را بیابید.

