Haninge kütüphaneleri

ÖDÜNÇ ALMA KURALLARI

Kütüphane Kartı

Kütüphane kartı kişisel değeri olan bir belgedir. Kütüphane
kartı almak için, kimliğinizi görmemiz gerekir.18 yaşından
küçük çocuklar için, velisi veya yasal vasisinden yazılı
bir izin gereklidir. Kayıp kütüphane kartları hemen
bildirilmelidir. Yenileme kartları SEK 10 karşılığında verilir.
Kişisel bilgilerinizi kütüphanenin internet sitesinden veya
kütüphaneden bizzat değiştirebilirsiniz.
Ödünç alan kişi olarak verdiğiniz tüm detaylar PUL
kapsamında işlenir (Kişisel bilgiler kanunu). Kütüphaneden
ödünç aldıklarınız için gizlilik kuralları geçerlidir ve tüm
ödünç alma bilgileri eşyanın tesliminde silinir.

Sizin sorumluluğunuz

Kütüphaneye geri teslim edene kadar ödünç
aldığınız kitaplardan veya diğer materyaller sizin
sorumluluğunuzdadır.. Hasarlanmış veya kayıp materyaller
ödünç alan kişi tarafından yenilenir (18 yaşından küçüklerin
velisi veya vasisi yeniler) ve bu işlem kütüphanenin yenileme
kurallarına göre yapılır. Ayrıca Yenileme başlıklı konuyu
inceleyin. Tekrarlayan hatırlatmalara rağmen kütüphanenin
malını geri getirmezseniz, kütüphaneden yapmak istediğiniz
ödünç işlemleri askıya alınacaktır. Kütüphaneye olan
borcunuz SEK 100 miktarını geçtiğinde de aynı kural
uygulanır.

İnternette

Kütüphaneleri internet sitesinden kitapların süresini
uzatabilir veya kitap ayırabilirsiniz. Bunun için kütüphane
kartınıza ve PIN’e ihtiyacınız vardır. Ayrıntılar için
bibliotek.haninge.se

Self-servis ödünç alma ve geri
getirme

Makineleri kullanarak kendi kendinize materyal ödünç alıp
geri teslim edebilirsiniz. Ödünç alma işlemi için kütüphane
kartı numaranız veya 10 rakamlı kişisel numaranız ve size ait
PIN gereklidir.

Ödünç alma süresi

Normal ödünç alma süresi 28 gündür. Popüler filmler,
dergiler, hızlı ödünç alınan kitaplar ve rezerve edilmiş
materyaller için daha kısa ödünç süresi uygulanır. Ödünç
süresini iki kez uzatabilirsiniz. Bu rezerve kitaplara ve hızlı
ödünç alınan kitaplara uygulanmaz.
Süre uzatmalar bibliotek.haninge.se sitesinden veya
telefonla yapılabilir.
Kütüphane içinden aldığınız materyallerin süresini
uzatmak için lütfen kütüphane ile iletişime geçin. Ayrıca
Rezervasyonlar ve Kütüphane İçi Ödünç Almalar başlığına
göz atabilirsiniz.

Rezervasyonlar ve kütüphane
içi ödünç almalar

Kütüphane raflarında bulunsun veya birilerine ödünç
verilmiş olsun, kitapları ve diğer materyalleri rezerve
edebilirsiniz. Rezervasyonlar materyal başına SEK 10
tutarındadır. Haninge kütüphanelerinde bulunmayan bir
kitap için başka kütüphanelerden SEK 20 karşılığında
sipariş verilebilir. Bu ders kitaplarına uygulanamaz. Bu gibi
ödünç almalarda ve süre uzatmalardaki kurallar kitabın
ödünç alındığı kütüphane tarafından belirlenir. Rezerve
edilmiş materyaller ödünç almaya uygun olduğunda, posta,
e-posta veya SMS aracılığıyla
bilgilendirilirsiniz.

Zamanı geçen
eşyalar için
hatırlatmalar ve
cezalar

Ödünç alınan eşyayı zamanında
getirmezseniz geç kalınan her
hafta için SEK 10 tutarında para
cezası uygulanır (bu çocuklara ve
çocuk kitaplarına uygulanmaz).
Popüler filmler için uygulanan
geç teslim cezası, geç kalınan her
gün için SEK 10 tutarındadır.
Geri getirme tarihi ödünç alma
faturanızın üstünde bulunabilir.
Eğer kayıtlı bir e-posta adresiniz
veya cep telefonu numaranız
varsa eşyanın süresinin dolmak
üzere olduğuna dair hatırlatmalar
alabilirsiniz. Eşyanın
zamanında teslim edilmesi sizin
sorumluluğunuzdadır.

Yenilemeler

Hasarlı veya kayıp kitaplar sabit
bir fiyat karşılığında yenilenir,
her yetişkin kitabı için SEK 300
ve her çocuk kitabı için SEK
150.
Bazı eşyalar için belirli bir fiyat
veya yenileme uygulanabilir.
Diğer yenileme fiyatları için:
bibliotek.haninge.se/web/
arena/avgifter

Kütüphanelerimiz Handen, Brandbergen, Jordbro,
Ornö ve Västerhaninge’de yer almaktadır.
Kitap otobüsü bölgenin büyük bir kısmına ulaşır.
Daha fazlası için: bibliotek.haninge.se
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Haninge Bölgesindeki Kütüphaneler
Telefon (switchboard) 08-606 70 00
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Kütüphanede, pek çok dilde kitaplar, gazeteler,
dergiler CDler, videolar, video oyunları, CD kitaplar,
mp3 kitaplar, konuşan kitaplar, bilgisayarlar,
kablosuz internet, dil kursları ve daha fazlasını
bulabilirsiniz.

