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مطمئن باشید
هنگامی که با ما تماس بگیرید همیشه با برخوردی محترمانه از
شما استقبال خواهیم کرد.
به آسانی به همه ی نشریات ،کتب ،فیلم و....در کتابخانه یا در
شعبه های دیگر دسترسی خواهید داشت.
شما امکان این را دارید با پیشنهادات و نظرات خود درباره
خرید کتاب های تازه بر موجودی کتابخانه تاثیر گذار باشید.
بی هیچ هزینه ای در تمام کتابخانه ها امکان دسترسی به اینترنت
فراهم است
در همه کتابخانه های سراسری ما کتاب هایی به زبان هایی غیر
از سوئدی نیز ارائه می شود
ما بسته به شرایطمان ادبیات مورد نیاز شما چنان که معلولیتی
دارید را فراهم خواهیم کرد
توجه الزم به کودکان و نوجوانان ،برای تشویق آنان به خواندن و
رشد زبان خواهد شد.
همچنین ما برنامه هایی برای کودکان و بزرگساالن در کتابخانه
هایمان برگزار می کنیم

تقاضا داریم
قوانین کتابخانه را رعایت کنید.

آخرین اطالعات را می توانید در این آدرس پیدا کنید
https://bibliotek.ornskoldsvik.se
شرایط و قوانین کتابخانه در این لینک قابل دسترسی
است
این جزوه در سال  6102تهیه شده است

به پرسنل کتابخانه احترام بگذارید وحریم دیگر مالقات کنندگان
را رعایت کنید.

Örnsköldsviks kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kulturenheten

شهرداری اورن شولدزویک
اداره کل مدیریت شهرسازی ،بخش فرهنگی
https://bibliotek.ornskoldsvik.seاینترنت:

کارت کتابخانه

امانت گرفتن از راه دور

اگر پس ندهید

برای آنکه بتوانید کارت کتابخانه دریافت کنید باید کارت شناسایی
داشته باشید .کارت کتابخانه شخصی است و در همه ی کتابخانه
های شهرداری اورن شولدزویک معتبر است .شما همچنین یک
پین کد دریافت می کنید .از این کد برای امانت گرفتن و وارد
شدن به سایت کتابخانه استفاده می کنید.

کتابهایی که در کتابخانه های شهر اورن شولدزویک موجود
نباشد را می توان به کتابخانه های دیگر سوئد سفارش داد .
قیمت این خدمات بیست کرون است .مدت زمان انتظار معموال
بین ده تا چهارده روز است .اگر کتاب مورد نظرشما به امانت
گرفته شده باشد ،مدت مورد نظر طوالنی تر خواهد شد.

دو هفته بعد از آخرین زمان تحویل ،یک پیام یادآوری برای شما
در رابطه با کتابی که به امانت گرفته اید فرستاده می شود .بعد از
چهار هفته ی دیگر ،یک قبض برای شما فرستاده می شود.

امانت های آسیب دیده یا پس داده نشده

برای اشخاص زیر شانزده سال ،احتیاج به امضای بزرگترها
داریم.

اگر شما از کتابخانه های تحقیقاتی ،مقاالتی را سفارش دهید،
قیمت هر مقاله پنجاه کرون خواهد بود.

اگر چیزی که شما پس می دهید آسیب دیده باشد یا پس داده نشود،
کتابخانه هزینه ای را برای شما در نظر می گیرد:

در اکثر کتابخانه ها ،دستگاههای خودکاری وجود دارد که از
طریق آنها کتاب ها امانت گرفته و یا تحویا داده میشوند .شما
همچنین می توانید با شماره ی شخصی و پین کد ،کتابهای مورد
نظرتان را امانت بگیرید.

کتابهای به امانت گرفته شده از راه دور را خودتان نمی توانید
تمدید کنید .برای این منظورباید با کتابخانه تماس بگیرید.

 000کرون برای هر کتاب کاغذی /کتاب سی دی /کتاب ام پی
تری
 600کرون برای هر صفحه ی سی دی
 000کرون برای هر دی وی دی
 000کرون برای هر بازی تلویزیونی
 00کرون برای هر نشریه

اگر کارت عضویت کتابخانه را گم کرده باشید  ،به شرطی که
بتوانید کارت شناسایی نشان دهید ،یک کارت جدید به قیمت
بیست کرون به شما داده خواهد شد.

مدت زمان امانت
بسته به اینکه چه چیزی را به امانت می گیرید ،مدت زمان
امانت ،متغیر است .زمان بازگرداندن را روی قبض امانت و در
سایت کتابخانه ،در «صفحه های من»  Mina sidorمی توانید
مشاهده کنید.

تمدید امانت و رزرو کردن
اگر کسی در صف انتظارکتابهای مورد نظر شما نباشد ،می
توانید زمان امانت را تمدید کنید .آین کار را می توانید در سایت
کتابخانه یا در یکی از دستگاههای امانت گرفتن کتابخانه انجام
دهید .شما می توانید هر کتابی را حداکثر پنج بارامانت بگیرید.
شما می توانید کتابی که دوست دارید بخوانید را رزرو کنید.
وارد سایت کتابخانه شوید ،دنبال تیتردلخواهتان بگردید .برای
رزرو کردن کلیک کنید و انتخاب کنید کجا می خواهید امانت را
تحویل بگیرید.
شما همیشه می توانید برای هرگونه پرسش و نیاز به راهنمایی
با ما تماس بگیرید.

هزینه ها
هزینه ی امانت گرفتن بازی های تلویزیونی و دی وی دی ( بغیر
از موزیک و فیلم های مستند) هفته ای بیست کرون است.

جریمه ی دیرکرد
این وظیفه ی شماست که کتاب امانت گرفته شده را به موقع پس
بدهید ،وگرنه باید جریمه ی دیرکرد بپردازید.
جریمه ی دیرکرد:

کتابهای کودکان و نوجوانان:
 600کرون برای هر کتاب /سی دی /کتاب ام پی تری
برای امانت از راه دور هزینه های دیگری در نظر گرفته شده
است.

 0کرون در روز برای کتاب /سی دی /نشریه.
 60کرون در روز برای دی وی دی /بازی تلویزیونی /کتاب
های اکسپرس.
 600کرون ،حداکثر جریمه برای هر مورد امانت گرفته است .
 000کرون ،حداکثر جریمه برای دیرکرد امانت است .
اگر جریمه تان بیش از پنجاه کرون باشد ،شما نمی توانید قبل از
پرداخت هزینه ی جریمه ،از کتابخانه امانت بگیرید.

سوال ها یا نقطه نظرات؟

کتابخانه ها ،هزینه ای برای دیرکرد کتاب های کودکان و
نوجوانان نمی گیرند.

شما همیشه می توانید با کتابخانه خود در تماس بگیرید .آدرس
ارتباط و ساعات کاری ما را می توانید در سایت کتابخانه مشاهده
کنید:

کتابخانه های حومه نیز از کودکان و نوجوانان زیر شانزده سال
هزینه ای دریافت نمی کنند ،مگر آنکه سی دی ،یا دی وی دی یا
بازی ی تلویزیونی باشد..

https://bibliotek.ornskoldsvik.se
آنجا همچنین می توانید شرایط امانت را به زبان های دیگر
مطالعه کنید.

