
ید بطور رایگان قرض بگ�ی
ید.  در همه کتابخانه های میل منطقه اومیو میتوانید بطورقرض بگ�ی

نیت، پایگاه های  ونییک، روزنامه ها، ان�ت یس شما را به کتابها، کتابهای الک�ت کتابخانه دس�ت
، کتابهای مرجع، معلومات در مورد جامعه و موارد دیگر، فراهم مینماید.  معلوما�ت

تعدادی از کتابخانه ها همچنان موزیک، فلم و بازیهای کمپیوتری هم دارند.

ین حالت ممکن برای شما جواب میدهند.  با کمال میل سوال کنید! کارکنان به به�ت
کتابخانه با کمال میل پیشنهادهای شما برای خرید کتاب یا دیگر وسایل را قبول میکند

 
کارت عضویت کتابخانه

ورت به کارت کتابخانه دارید. این کارت رابا نشان دادن ثبوت یا کارت  ض �ض برای قرض گرف�ت
شناسا�ی عکسدار دریافت میکنید. با امضاء کردن کارت کتابخانه شما میپذیرید که مقررات 

کتابخانه را رعایت کنید.

طفل ها از زما�ض که ۶ سال خود را پوره کنند کارت کتابخانه دریافت کرده میتوانند. 

ید. این کارت  هر وقت به کتابخانه می آیید کارت کتابخانه خود را ترجیحا با خود بگ�ی
کتابخانه در همه کتابخانه های منطقه اومیو اعتبار دارد. 

مشخصات شما
ک  معلومات در مورد آنچه قرض گرفته و یا رزرو نموده اید در یک سیستم کمپیوتری مش�ت

برای کتابخانه های منطقه اومیو راجس�ت میشود. این بمعنای آن است که معلوما�ت در 
یس   سویدن میشود برای کارکنان کتابخانه قابل دس�ت

گ
مورد شما که مشمول قانون محرمانیک

 فصل ۹، بند ۲۲، فریضه رازداری دارند. 
گ

خواهد بود. کارکنان براساس قانون محرمانیک

کتابخانه معلوما�ت مثل اسم و آدرس افراد را از سیستم ثبت اسم و آدرس دول�ت موسوم 
به ‘اسپار’، دریافت مینماید. 

مسئولیت در برابر قرض
کارت کتابخانه یک سند یا مدرک معت�ب شخیص است. این بمعنای آن است که شما در 
ی که با کارت شما قرض گرفته میشود مسئولیت دارید. شما مکلفیت دارید که  ض برابر چ�ی

ض شده و سالم بازگردانده شود.  کتاب یا دیگر وساییل که قرض گرفته میشود در وقت تعی�ی

رسپرستان در برابر قرضهای طفل خود مسئولیت دارند. 

اگر آدرس ایمیل خود را به کتابخانه اعالم کنید، برای شما پیغام های یادآوری در زمان 
نزدیک شدن وقت بازگرداندن کتابها، پیغام در مورد کتابها�ی که بازگرداندن آنها ناوقت 

ض کتابهای رزرو شده، روان میگردد. این  گردیده و همچنان پیغام برای آمدن و گرف�ت
پیغامها را از طریق اس.ام.اس هم دریافت کرده میتوانید. 

 
اگر کارت کتابخانه شما از پیشتان گم شد، بالفاصله این موضوع را به ییک از کتابخانه ها 

د ممکن است شما مجبور شوید  اطالع دهید. اگر دیگر نفر با کارت کتابخانه شما قرض بگ�ی
غرامت پرداخت کنید.

ورت به بسته کردن کارت کتابخانه خود دارید میتوانید به کتابخانه زنگ زده و یا در  اگر �ض
 Minabibliotek.se :نی�ت کتابخانه وارد شوید سایت ان�ت

 
در برابر پرداخت هزینه یک کارت نو دریافت کرده میتوانید.

 
ن کد یا کلمه رمز برای ورود به سیستم پ�ی

ض کد برای کارت کتابخانه خود انتخاب نمایید. شمابرای قرض  شما خودتان میتوانید یک پ�ی
ورت دارید.  ض کتاب و دیگر وسایل به این کد �ض گرف�ت

Minabibliotek. نی�ت کتابخانه شما همچنان برای ایجاد یک حساب کاربری در سایت ان�ت
ورت دارید.  در آنجا شما میتوانید زمان قرضهای خود را دیده، کتاب  se به این کد �ض

رزرو کنید و یا مدت قرض را تمدید کنید. همچنان شما می توانید در پایگاه معلوما�ت ما 
ونییک دانلود نمایید.  جستجو نموده و کتابهای الک�ت

در بعیصض کتابخانه ها برای استفاده از کمپیوتر و اتاق های مطالعه گروهی هم به این کد 
ورت دارید. �ض

زمان قرض
ید فرق میکند.  ی که قرض میگ�ی ض مدت قرض با توجه به چ�ی

ضها�ی که درخواست کننده زیادتری داشته باشد مدت قرض کوتاه تری هم دارد. آن چ�ی

ض دریافت میکنید میتوانید  تاریخ برگرداندن کتاب را در قبیصض که در وقت قرض گرف�ت
ض در کتابخانه و یا از طریق وارد  ببینید و یا با وارد شدن در دستگاه اتوماتیک قرض گرف�ت

 Minabibliotek.se نی�ت شدن به سایت ان�ت

ض شده برگردانده شود. ید در وقت تعی�ی شما مکلفیت دارید که آنچه قرض میگ�ی

تمدید مدت قرض
شما میتوانید در سایت Minabibliotek.se، در کتابخانه یا از طریق تیلفون مدت قرض 

ض مدت قرض، کتاب را تمدید کنید باید جریمه تاخ�ی  را تمدید کنید. اگر بعداز پایان یاف�ت
را پتداخت کنید.

شما تا پنج دفعه مدت یک قرض را تمدید کرده میتوانید. 

ضها�ی را که برای آن کیس در نوبت دریافت قرارگرفته باشد و یا مدت قرض کوتاه داشته  چ�ی
باشد، تمدید کرده نمیتوانید. 

رزرو کردن
شما میتوانید کتا�ب را که قرض رفته و یا در ییک دیگر از کتابخانه های منطقوی موجود 

است، رزرو نمایید. وق�ت کتاب موردنظر به کتابخانه ای که انتخاب کرده اید رسید، برای 
شما یک پیغام روان میگردد.  

جریمه دیرکرد یا تاخ�ی
کتابخانه برای کتابها و دیگر وساییل که ناوقت بازگردانده شود جریمه دیرکرد دریافت 

چه پیدا کرده می توانید. میکند. مبلغ این جریمه ها را در آخرین صفحه این دف�ت

از روزی که ۱۸ سال شما پوره شود از شما جریمه تاخ�ی دریافت میگردد. این هزینه را 
به�ت است زمانیکه کتاب مورد نظر را که ناوقت برمیگردانید، پرداخت کنید. اگر پرداخت 

نکنید مبلغ موردنظر در کارت کتابخانه شما با�ت میماند. 

اگر مجموع قرض شما ۵۰ کرون یا باالتر شود، کارت کتابخانه شما تا زمان پرداخت 
بدهکاری بسته میشود. این مبلغ ممکن است بعدا در یک قبض برای شما راهی شود. در 

اینصورت یک هزینه روان کردن قبض هم از شما گرفته میشود. 

اگر آنچه قرض گرفته اید بعداز روان کردن دو ورق یادآوری هم پرداخت نشود، یک بیل 
یا قبض برایتان روان گردیده و کارت کتابخانه هم بسته میشود. 

قبض طفل ها و نوجوانان زیر ۱۸ سال برای رسپرست آنها راهی میشود.

بیورهولم، نوردمالینگ، ویندلن، 
روبرتس فورش، اومیو، وننس

به کتابخانه های منطقه 
اومیو خوش آمدید 



هزینه ها

جریمه دیرکرد
۴ هفته مدت قرض و در بع�ن موارد ۲ هفته مدت قرض

بعداز به پایان رسیدن مدت قرض، یک روز جریمه ای در بر ندارد،
از آن به بعد

باالترین مبلغ جریمه

یک هفته مدت قرض و بع�ن موارد ۲ هفته مدت قرض
بعداز به پایان رسیدن مدت قرض، یک روز جریمه ای در بر ندارد،

از آن به بعد 
باالترین مبلغ جریمه

باالترین مبلغ برای هر بار بازگرداندن کتاب یا وسایل دیگر

جریمه ناوقت کردن یا تاخ�ی از روزی که یکنفر ۱۸ سال را پوره میکند، از او 
دریافت میشود.

برای طفل ها و نوجوانان کدام جریمه ای برای ناوقت برگرداندن گرفته 
نمیشود.

برای کتابخانه سیار، کتابهای گویا، قرض از طریق نامه رسان مناطق خارج 
از شهر، و قرض ازکتابخانه سیار بس )Bokbussen( کدام جریمه تاخ�ی 

دریافت نمیشود.

بیل یا قبض
کتاب گم شده 
جریمه دیرکرد 

هزینه های اداری 

در صورت پس دادن کتاب بعداز آمدن قبض
جریمه دیرکرد 

هزینه های اداری 

هزینه های متفرقه دیگر
غرامت برای کتاب یا وسایل آسیب دیده

گم شدن کارت کتابخانه

ن  کا�پ و پرینت گرف�ت
ن از دیگر کتابخانه ها در رسارس اسکاندیناوی قرض گرف�ت

قرض از کشورهای خارج از اسکاندیناوی، کتاب

قرض از کشورهای خارج از اسکاندیناوی، مقاله

۲ کرون برای هر جلد و هر روز
۱۰۰ کرون برای هر جلد

۵ کرون برای هر جلد و هر روز
۱۰۰ کرون برای هر جلد

 ۳۰۰ کرون

بر اساس ارزش گذاری
به مطالب باال مراجعه شود
 ۵۰ کرون برای هر جلد

به مطالب باال مراجعه شود
۵۰ کرون برای هر قبض

بر اساس ارزش گذاری
فرد کالنسال ۲۰ کرون
طفل ۱۰ کرون
۲ کرون
۲۵ کرون

۱۵۰کرون برای هر جلد

۷۵ کرون برای هر مقاله 

برای معلومات بیش�ت
با کتابخانه مرکزی در:

minabibliotek.se

14042-0932 بیورهولم  
14175-0930 نوردمالینگ  
14024-0934 روبرتسفورش 
163300-090 اومیو  

14093-0933 ویندلن  
093514180 وننس  

ن از  مقررات قرض گرف�ت
کتابخانه های منطقه اومیو


