
االستعارة مجانية
ميكنك االستعارة مجانا من كل املكتبات العامة الشعبية يف مقاطعة أوميو.

متنحك املكتبة العامة فرصة الحصول عىل الكتب والكتب االلكرتونية والجرائد 
 والصحف واالنرتنت وقواعد البيانات واملراجع ومعلومات املجتمع وغريها. 
كام تتوفر املوسيقى واألفالم واأللعاب التلفزيونية يف العديد من املكتبات 

العامة.

نرحب بأسئلتك! سيقوم املوظفون مبساعدتك عىل أفضل وجه. تتقبل املكتبة 
العامة بكل رسور االقرتاحات لرشاء ما ينقصها من الكتب واملواد.

بطاقة االستعارة
ليك تتمكن من االستعارة، ينبغي أن تكون لديك بطاقة استعارة. عليك أن 

تُبني بطاقة تعريف صالحة مع صورة عندما تقدم طلب الحصول عىل بطاقة 
االستعارة، وستوافق من خالل توقيعك عىل الطلب عىل رشوط املكتبة العامة 

لالستعارة.
 

يستطيع األطفال الحصول عىل بطاقة االستعارة من عمر 6 سنوات.

خذ بطاقة االستعارة معك عندما تزور املكتبة العامة، إن بطاقة االستعارة 
صالحة يف كل املكتبات يف مقاطعة أوميو. 

بياناتك الشخصية
تسجل البيانات عن استعاراتك وحجوزاتك اآلنية يف نظام حاسويب مشرتك 

للمكتبات العامة ملقاطعة أوميو. هذا يعني أن املعلومات التي تُشمل من قبل 
قانون الرسية التامة هي متوفرة ملوظفي املكتبة العامة. يعمل املوظفون تحت 

واجب الكتامن التام وفقا للفقرة 22 من الفصل 9 من قانون الرسية التامة.
 

تحصل املكتبة العامة عىل بيانات االسم والعنوان من سجل سبار، أي من سجل 
العنوان الشخصية الحكومي.

تحتاج املكتبة العامة إىل العنوان اآلين ليك ترسل الرسائل عن الحجوزات والتذكري 
عن الكتب املتأخرة والفواتري.

إذا تركت الربيد االلكرتوين من ضمن بياناتك ميكن أن تحصل عىل رسالة الكرتونية 
تحتوي عىل تحذير عن أن وقت االستعارة عىل وشك االنتهاء وكذلك التذكري عن 

الكتب املتأخرة وأخريا عن توفر الكتب املحجوزة لالستعارة.

إذا تركت رقم الهاتف الجوال من ضمن بياناتك ميكنك أن تحصل عىل التنبيهات 
من خالل الرسائل الرقمية.

تحمل مسؤولية املواد املُستعارة
بطاقة االستعارة هي وثيقة رسمية شخصية. هذا يعني أنك تتحمل مسؤولية 

املواد والكتب التي يتم استعارتها باستخدام بطاقتك. ينبغي تسليم الكتب 
واملواد املُستعارة يف الوقت الصحيح وبدون رضر.

 

يتحمل ويل األمر مسؤولية استعارات الطفل.

 بلغ املكتبة العامة فورا إذا ضاعت منك بطاقة االستعارة. إذا استعار شخص 
آخر باستخدام بطاقتك ستكون أنت املسؤول عن التعويضات. إذا احتجت 

أن تلغي بطاقة االستعارة عليك أن تتصل باملكتبة العامة أو استخدم املوقع 
.Minabibliotek.se

ميكنك الحصول عىل بطاقة استعارة جديدة مقابل دفع رسم معني.
 

رمز التعريف الشخيص
 ستختار بنفسك الرمز رقم التعريف والذي سيتصل بالبطاقة، عليك أن 

تستخدم هذا الرمز من اجل االستعارة يف أجهزة االستعارة.
 

كام ستحتاج الرمز ليك تعمل حساب خاص بك يف موقعنا االلكرتوين، 
Minabibliotek.se. يمكنك يف هذا املوقع أن تتحقق من تاريخ االستعارة 

والحجوزات واالستعارة املتكررة. كام ميكنك البحث يف قواعد املعلومات 
وتحميل الكتب االلكرتونية.

 ويف بعض املكتبات العامة ميكن استخدام الرمز من اجل حجز الحاسوب 
وغرف االجتامع.

فرتة االستعارة
.Minabibliotek.se تجد تاريخ اإلعادة عىل وصل االستعارة وكذلك يف املوقع

 
يختلف طول فرتة االستعارة اعتامدا عىل ما تستعريه. يتم إعارة املواد املرغوبة 

لفرتات قصرية.

إعادة االستعارة
ميكنك االستعارة من جديد يف املوقع Minabibliotek.se او من خالل 
 االتصال الهاتفي. إذا قمت باالستعارة من جديد بعد مرور تاريخ اإلعادة 

يجب عليك أن تدفع رسوم التأخري يف هذه الحالة.
 

ميكنك تجديد االستعارة لكل مادة أو كتاب خمسة مرات.

ال ميكن تجديد استعارة املواد املحجوزة من قبل أشخاص آخرين. 

الحجز
ميكنك أن تحجز كتابا متت استعارته من قبل شخص آخر أو متوفر يف مكتبة 
 عامة أخرى يف املقاطعة. سيتم إخطارك برسالة عندما يتوفر الكتاب املحجوز 

يف املكتبة العامة التي اخرتتها. 

رسوم التأخري
تأخذ املكتبة العامة رسوم تأخري للكتب واملواد األخرى التي تُعاد يف وقت 

متأخر. ميكنك االطالع عىل قيمة الرسوم يف الصفحة األخرية من هذا الكتيب.
 

تدفع رسوم التأخري من اليوم الذي تبلغ فيه 18 عاما من العمر. يفضل 
دفع الرسوم عند إعادة ما هو متأخر. إذا مل تدفع عندئذ سوف تظل الرسوم 

محفوظة كدين عىل بطاقة االستعارة.

إذا وصلت رسوم التأخري إىل قيمة 50 كرون أو أكرث، سيتم توقيف بطاقة 
االستعارة الخاصة بك حتى يتم دفع الرسوم. ميكن إرسال فاتورة باملبلغ 

املطلوب بعد ذلك، وعندها تُضاف رسوم إدارية عليها.

 إذا مل تُعاد املواد بعد إرسال رسالتني للتذكري، سوف تُرسل فاتورة ويتم 
توقيف بطاقة االستعارة.

تُرسل الفواتري الخاصة باألطفال والشباب تحت سن 18 عاما إىل أولياء األمور.

بيورهومل، أوميو، نوردمالينغ
فينِدلِن، روِبرتفورش، فاناس

مرحبا بكم إىل
املكتبة العامة ملقاطعة أوميو



الرسوم

رسوم التأخري
االستعارة ملدة أسبوعني وأربعة أسابيع

يوم واحد بعد مرور تاريخ التسليم بدون رسم
بعدها

أعىل رسم

االستعارة ملدة أسبوع
يوم واحد بعد مرور تاريخ التسليم بدون رسم,

بعدها 
أعىل رسم

أعىل رسم لكل مكان تسليم

تُحسب رسوم التأخري من اليوم الذي تبلغ فيه من العمر 18 عاما.
ال تُحسب أية رسوم تأخري عىل كتب األطفال والشباب. ال تُحسب أية 
رسوم تأخري عىل الكتاب كوِمر لون، والكتب الصوتية واالستعارة من 

خالل الربيد الريفي واالستعارة من حافلة الكتب.

الفواتري
الكتاب الضائع
رسوم التأخري
رسوم إدارية

يف حالة التسليم بعد إرسال الفاتورة
رسوم التأخري
رسوم إدارية

الرسوم األخرى
التعويض عن املواد املترضرة

بطاقة االستعارة الضائعة
  

تصوير الوثائق والطباعة
االستعارة عن بُعد من دول الشامل

استعارة الكتب من الخارج ما عدا دول الشامل

استعارة املواد من الخارج ما عدا دول الشامل

أرشيف الكنيسة سفار

2 كرون لكل كتاب ويوم
100 كرون لكل كتاب

 
 
5 كرون لكل كتاب ويوم
100 كرون لكل كتاب

300 كرون

وفقا للتقييم

أنظر أعاله
50 كرون لكل كتاب

أنظر أعاله
50 كرون لكل فاتورة

 
 
وفقا للتقييم
20 كرون للشخص البالغ
10 كرون للطفل
2 كرون لكل ورقة
25 كرون
 
150 كرون لكل كتاب
 
75 كرون لكل مادة

20 كرون لكل كتاب
25 كرون لكل طلب

للمزيد من املعلومات 
اتصل باملكتبة العامة الرئيسية يف:

 

minabibliotek.se

0932 – 140 42 بيورهومل  
0930 – 141 75 نوردمالينغ  
0934 – 140 24 روبرتفورش 
090 – 16 33 00 أوميو  
0933 – 140 93 فيِدلِن  
0935 – 141 80 فاناس  

قواعد االستعارة

املكتبة العامة ملقاطعة أوميو


