
خواستن بەخۆڕایی
لە هەمو کتێبخانە گەلی یەکانی هەرێمی ئومیۆ دەتوانیت خواستن بە بێ 

مزلێدان بکەیت. 

کتێبخانەکان ئەمانە دەخەنەبەردەستت، کتێبەکان، کتێبە ئەلەکترۆنییەکان، 
گۆڤارەکان، ڕۆژنامەکان، ئینتەرنێت، وشەنامەکان)فەرهەنگەکان(، 

زانیاری لەسەر کۆمەڵ، وە شتی زیادتر. ژمارەیەکی فرە لە کتێبخانەکان 
موزیک، فیلم وە گەمەی تەلەفزیۆنیشیان هەیە. 

پێمان خۆشە بپرسیت! کارمەندان بە باشترین شێوە کە بکرێت یارمەتیت 
دەدەن. کتێبخانەکە بە خۆشییەوە پێشنیاری کڕینی کتێب وەردەگرێت.

کارتی خواستن
بۆ خواستن پێویست بە کارتی خواستن دەکات. ئەمە بە نیشاندانی 

پێناسەیەکی بەوێنەوە کە برەوی هەبێت وەریدەگریت. کاتێک کە کارتی 
خواستنەکەت واژو کرد ئەوەش پەسەند دەکەیت کە لەسەر ڕێساکانی

خواستنی کتێبی کتێبخانەکە بڕۆیت.

منداڵ لە تەمەنی شەش سالییەوە دەتوانن کارتی خواستن وەربگرن. 

کارتی خواستنەکە لەگەڵ خۆتدا بهێنە کاتێک کە سەردانی کتێبخانەکە 
دەکەیت. کارتی خواستنەکە لە هەمو کتێبخانە گەلی یەکاندا لە هەرێمی 

ئومیۆ برەویان هەیە. 

زانیارییەکانت
زانیارییەکانی لەسەر ئەو خواستنانەی لە ئارادان وە ڕاسپاردەکانت لە 

سیستەمێکی داتای هاوبەشدا لە کتێبخانەی هەرێمی ئومیۆ تۆمار دەکرێن. 
ئەمە مانای ئەوەیە کە ئەو زانیارییانەی کە یاسای نهێنیپاراستن دەیانگرێتەوە 
بۆ کارمەندانی کتێبخانەکە لەبەردەستدان کارمەندەکان ئەرکی نهێنیپاراستنیان 

لەسەرە بە گوێرەی یاسای نهێنیپاراستن بەرگی ٩ بڕگەی ٢٢. 

کتێبخانەکە زانیاری لەسەر ناو و ناونیشان لە ”سپار” ەوە دەهێنێت، 
تۆمارگەی دەوڵەتی بۆ ناوونیشانی کەسی. 

کتێبخانەکە پێویستی بە ناوونیشانی لە ئارادابوو هەیە بۆ ئەوەی بتوانێت 
ئاگادارینامە لەسەر ڕاسپاردن وە بەبیرهێنانەوەی دواکەوتنی کتێبەکان وە 

پارەدانەکان بنێرێت.

ئەگەر تۆ پۆستی ئەلەکترۆنی خۆت ڕادەست بکەیت ئەوا بۆت هەیە 
پێشوەخت وشیارکرێیتەوە بەوەی کە کاتی خواستنی کتێبەکە خەریکە کۆتایی 

بێت وە تێبیینیت بدرێتێت کە کتێبە ڕاسپاردراوەکان ئامادەن بۆ هێنان. 

ئەگەر ژمارەی مۆبایلەکەت بەجێبهێڵیت ئەوا تێبیینی لەسەردان لەڕیگەی 
کورتەنامەوە وەردەگریت.

بەرپرسیارییەتی لە خواستنەکە
کارتی خواستن دۆکومێنتێکی بەنرخی کەسییە. ئەمە مانای ئەوەیە کە تۆ 

بەرپرسیاریت لەوانەی بەو کارتە دەخوازرێن. کتێب وە هەر کەرەسەیەکی 
تر کە دەخوازرێن دەبێت لە کاتی دروستی خۆیدا بشگەڕیندرێنەوە لە 

دۆخێکی بێزیانلێکەوتو. 

سەرپەرشتیکار بەرپرسیارە لە خواستنەکە
دەستبەجێ یەک لە کتێبخانەکان ئاگادار بکەرەوە ئەگەر تۆ کارتی 

خواستنەکەت لێکەوت.

 ئەگەر یەکێکی تر بە کارتەکەی تۆ خواستن بکات دەکرێت تۆ بە 
 قەرەبووکردنەوەی قەرزبار بیت. ئەگەر پیویستت بە بلۆک کردنی 

 کارتی خواستنەکەت هەبو دەتوانیت تەلەفۆن بۆ کتێبخانەکەت بکەیت 
.Minabibliotek.se یاخود بچۆ ژوورەوەی ماڵپەڕەکە

تۆ دەتوانیت کارتێکی تازە بەرامبەر پارەدانێک وەربگریت.
 

کۆدی ـ پین
 تۆ خۆت کۆدێکی پین هەڵدەبژێریت کە بە کارتەکەوە دەبەسترێتەوە. 
تۆ ئەم کۆدەت پێویستە کاتێک خواستن لە خۆکارەکانی )ئۆتۆماتیک( 

خواستن دەکەیت.

 هەروەها تۆ کۆدەکەشت بۆ خووڵقاندنی هەژماری بەکارهێنەر 
پێویست دەبێت کە لە ماڵپەڕی وە لێرەدا دەتوانیت کۆنتڕۆڵی ڕیکەوتی 

Minabibliotek.se خواستنەکانت، ڕاسپاردەکانت وە لەتازەوەخواستنەوە 
بکەیت. تۆ هەروەها دەتوانیت لەناو بنکەی داتادا بگەڕێیت وە کتێبی 

ئەلەکترۆنی بخوازیت.

لە هەندێک لە کتێبخانەکان کۆدەکەت بۆ ئەوەش پێویستە کە بژمێرێک 
)کۆمپیوتەرێک( قۆرخ بکەیت)پێشەکی بیگریت( وە ژوورێکی کۆمەڵ 

قۆرخ بکەیت.

کاتی خواستنەکە
 ڕێکەوتی گەڕاندنەوە لە سەر پسووڵەی خواستنەکە دەبینیت وە کاتێک 

.Minabibliotek.se کە دەچیتە ژوورەوە بۆ ناو ماڵپەڕ

 درێژی کاتی خواستنەکە جۆراوجۆرە وە بەندە بەوەی چی دەخوازیت. 
ئەو کەرەسانەی داواکاریەن زۆر لەسەرە ماوەی خواستنی کورتترە.

لەتازەوەخواستنەوە
تۆ دەتوانیت لە ماڵپەڕی Minabibliotek.se لەتازەوەخواستنەوە بکەیت 

یاخود لەڕیگەی تەلەفۆنەوە ئەگەر جارێکی تر خواستنەوە بکەیت پاش 
ئەوەی ماوەی خواستنی بەسەرچوە ئەوا دەبێت مزی دواکەوتنی لێبدەیت.

تۆ دەتوانیت هەمو خواستنێک پێنج جار تازەبکەیتەوە.

کەرەسەگەلێک کە نۆبەتی بۆ گیراوە یاخود ماوەی خواستنی کورت بێت، 
ناتوانیت جارێکی تر بیخوازیتەوە. 

قۆرخکردن
تۆ دەتوانیت کتێبێک قۆرخ بکەیت کە بە خواستن دراوە یاخود لە یەک 

لە کتێبخانەکاندا هەیە. کاتێک کە کتێبەکە لە یەک لەو کتێبخانانە هەبو بۆ 
هێنان ئاگادارینامەیەکت پێدەگات. 

مزی دواکەوتن
کتێبخانەکە مزی دواکەوتن وەردەگریت بۆ ئەو کتیبانەی وە ئەو 

کەرەسانەی کە درەنگ دەگەڕێندرێنەوە. لەسەر مزەکان لە الپەڕەی کۆتایی 
ئەم نامیلکەیەدا دەتوانیت بخوێنیتەوە.

مزی دواکەوتن لەو ڕۆژەوە دەدەیت کە ١٨ ساڵ پڕدەکەیتەوە. وا پێمان 
باشترینیشە کە مزەکە لە گەڵ گەڕاندنەوەی بەدواکەوتوەکە بدرێت. ئەگەر 

تۆ پارەکە نەدەیت مزەکە لەسەر کارتی خواستنەوەکە دەمێنێتەوە.

ئەگەر سەرجەمی مزەکە ٥٠ کرۆن یان زیاتر بێت، کارتی خواستنەکەت 
بلۆک دەکرێت هەتاوەکو مزەکە دەدەیت. دەکرێت بڕی پارەکە دواکات بە 

فاتورەیەک بنێردرێت. ئەوکاتە مزی فاتورە ناردنەکەشی دەچێتە سەر. 

ئەگەر کەرەسەکە پاش دوو بەبیرهێنانەوە نەگێڕدرێتەوە کاغەزێکی پارەدان 
دەنێردرێت وە کارتەکەش بلۆک دەکرێت.

کاغەزی پارەدان بۆ منداڵ و الوی ژێر ١٨ ساڵ دەنێردرێت بۆ 
سەرپەرشتیکار.

 ،Nordmaling ،Umeå ،Bjurholm
Vännäs ،Robertsfors ،Vindeln

بەخێربێن بۆ
کتێبخانەی هەرێمی ئومیۆ



مزەکان
مزی دواکەوتن

خواستن ٢ تا ٤ هەفتە
یەک ڕۆژ بێ مزە، دوای ڕێکەوتی گەڕاندنەوە 

پاشی ئەو
ئەوپەڕی مز

١ هەفتە خواستن
یەک ڕۆژ بێ مزە، دوای ڕێکەوتی گەڕاندنەوە 

پاشی ئەو 
ئەوپەڕی مز

ئەوپەڕی مز لە کاتی گەڕاندنەوەدا

مزی دواکەوتن لەو ڕۆژەوە دەدرێت کە مرۆڤ ١٨ ساڵ پڕدەکاتەوە.
بۆ کتێبی منداڵ ـ وە الوان هیچ مزی دواکەوتن نادرێت.

”بۆ کتێبی کۆمەرلۆن، خواستنی کتێبی وێژەر، خواستن لە 
 ڕێگەی پۆستهەڵگری الدێکان، وە خواستن لە پاسی کتێب 

هیچ مزی دواکەوتن نادرێت.

پارەدان
کتێبی بزربو 

مزی دواکەوتن 
مزی کارگێڕی

گەڕاندنەوە پاش پارەدان
مزی دواکەوتن  

مزی کارگێڕی

مزەکانی تر
قەرەبووکردنەوەی کەرەسەی زیانپێگەیشتو

بزربوونی کارتی خواستن
  

کۆپی وە چاپ
خواستن لەدوورەوە لە ئەسکەندەناڤیا

خواستن لە دەرەوەی ئەسکەندەناڤیا، کتێب

خواستن لەدەرەوەی واڵت، وتار

ئەرشیفی کڵێسە، وەاڵم

٢ کرۆن بۆ گورزەیەک وە ڕۆژێک
هەرگورزەو ١٠٠ کرۆن

 
 
٥ کرۆن بۆ گورزەیەک وە ڕۆژێک
هەرگورزەو ١٠٠ کرۆن

٣٠٠ کرۆن

بەپێی خەماڵندن 
بڕوانە الی سەرەوە
٥٠ کرۆن بۆ هەر گورزەیەک 

بڕوانە الی سەرەوە
٥٠ کرۆن بۆ هەر گورزەیەک 
 
 
بەپێی خەماڵندن 
گەورەساڵ ٢٠ کرۆن
منداڵ ١٠ کرۆن
٢ کرۆن
٢٥ کرۆن
 
 ١٥٠ کرۆن بۆ گورزەیەک
هەر وتارەو ٧٥ کرۆن 

هەر گورزەیەک ٢٠ کرۆن
+ ٢٥ کرۆن بۆ هەر ڕاسپاردنێک

بۆ زانیاری پتر 
پەیوەندی بە کتێبخانەی سەرەکییەوە لەم شوێنانە بکە:

 

minabibliotek.se

0932 – 140 42  Bjurholm
0930 – 141 75  Nordmaling
0934 – 140 24  Robertsfors
090 – 16 33 00   Umeå
0933 – 140 93  Vindeln
0935 – 141 80   Vännäs

 ڕیساکانی خواستن بۆ 
کتێبخانەی هەرێمی ئومیۆ            


