
امانت رایگان
شما می توانید در همه کتابخانه های مردمی منطقه اومئو به صورت رایگان 

کتاب به امانت بگیرید.

این کتابخانه ها به شما امکان می دهند که به کتاب ها، کتاب های الکترونیک، 
روزنامه ها، مجله ها، اینترنت، بانک های اطالعاتی، کتاب های مرجع، اطالعات 

اجتماعی و مانند آن دسترسی داشته باشید. در چندین کتابخانه امکان 
دسترسی به موسیقی، فیلم و بازی های تلویزیونی نیز وجود دارد.

با کمال میل از ما بپرسید! کارکنان به بهترین شکل به شما کمک می کنند. 
کتابخانه ها با کمال میل پیشنهادهای شما درباره خریدهای جدید را دریافت 

می کنند.

کارت امانت
برای امانت گرفتن کتاب بایستی یک کارت امانت داشته باشید. با نشان دادن 

کارت شناسائی عکسدار معتبر می توانید کارت شناسائی دریافت کنید. شما 
با امضا کردن کارت امانت، متعهد می شوید که از مقررات امانت گرفتن در 

کتابخانه ها پیروی کنید.
 

کودکان پس از رسیدن به سن ۶ سال تمام می توانند کارت امانت دریافت کنند.

در هنگام مراجعه به کتابخانه کارت امانت را همراه داشته باشید. کارت امانت 
شما در همه کتابخانه های مردمی منطقه اومئو اعتبار دارد. 

اطالعات مربوط به شما
اطالعات مربوط به چیزهائی که به امانت گرفته اید یا رزرو کرده اید در یک سامانه 
مشترک رایانه ای کتابخانه های منطقه اومئو بایگانی خواهد شد. این بدان معناست 

که اطالعات مربوط به شما مشمول قانون حفظ اسرار است و برای کارکنان 
کتابخانه قابل دسترس هستند. بر اساس ماده ۲۲ فصل ۹ قانون حفظ اسرار، 

کارکنان کتابخانه وظیفه سکوت دارند.
 

کتابخانه ها اطالعات شخصی مانند نام و آدرس را از بانک اطالعاتی “اسپار” یعنی 
“بایگانی دولتی آدرس اشخاص” دریافت می کند.

کتابخانه ها به آخرین آدرس ها نیاز دارند تا بتوانند پیغام ها درباره چیزهای رزرو 
شده و نامه های یادآوری درباره دیرکرد کتاب ها و صورتحساب ها را برای مردم 

بفرستند.

اگر شما آدرس پست الکترونیکی خود را به ما بدهید، می توانید نامه های مربوط 
به رو به پایان رفتن زمان امانت، نامه های یادآوری درباره دیرکرد کتاب ها و نامه 

درباره زمان دریافت کتاب های رزرو شده را از این راه دریافت کنید.

اگر شماره تلفن همراه خود را به ما بدهید، ما می توانیم پیغام ها را با پیامک به 
شما برسانیم.

مسئولیت امانت گرفتن
کارت امانت یک برگه بهادار شخصی است. این بدان معناست که شما برای 

چیزهائی که با کارت شما به امانت گرفته می شود مسئولیت دارید. کتاب ها و 
چیزهای دیگری که به امانت گرفته می شود بایستی به موقع و با همان کیفیت 

و بدون آسیب دیدگی بازگردانده شود.
 

سرپرست کودک مسئول امانت های کودک است.

اگر کارت امانت خود را گم کنید، بیدرنگ موضوع را به کتابخانه اطالع دهید. 
اگر کسی با کارت شما چیزی به امانت بگیرد، ممکن است شما مسئول پرداخت 
خسارت به کتابخانه شوید. اگر می خواهید کارت خود را مسدود کنید، می توانید 
به کتابخانه خود تلفن بزنید و یا با ورود به وبگاه Minabibliotek.se این کار 

را انجام دهید. 

با پرداخت هزینه می توانید یک کارت امانت جدید دریافت کنید.
 

د پین ـُ ک
ـُد پین برای کارت خودتان انتخاب می کنید. هنگامی که  شما خودتان یک ک
ـُد نیاز دارید. بخواهید از دستگاه های خودکار کتاب به امانت بگیرید به این ک

 
 Minabibliotek.se برای ایجاد کردن یک حساب ویژه برای خودتان در وبگاه
نیز به این کد نیاز دارید. در آنجا می توانید تاریخ امانت های خود را ببینید، کتاب 

رزرو کنید و امانت را تمدید کنید. شما همچنین می توانید در بانک های اطالعاتی 
جستجو کنید و کتاب های الکترونیکی را بارگیری کنید.

در برخی از کتابخانه ها برای رزرو کردن رایانه و اتاق گروهی نیز به کد خود 
نیاز دارید.

زمان امانت 
تاریخ بازگرداندن کتاب های به امانت گرفته شده در قبض شما نوشته شده 

است و با ورود به Minabibliotek.se نیز می توان آنرا دید.
 

زمان امانت گرفتن گوناگون است و بستگی دارد به آنکه چه چیزی را به امانت 
گرفته اید. چیزهائی که خواستاران فراوانی دارد، برای مدت زمان کوتاهتری به 

امانت داده می شوند.

تمدید امانت
شما می توانید در Minabibliotek.se و یا از راه تلفن امانت خود را تمدید 

کنید. اگر پس از پایان مدت امانت بخواهید امانت خود را تمدید کنید، بایستی 
یک هزینه تأخیر بپردازید.

 
شما می توانید هر امانت را پنج بار تمدید کنید.

چیزهائی که افراد دیگر برای گرفتن آن در نوبت هستند، برای مدت کوتاهی 
امانت داده می شوند و نمی توان آن امانت  ها را تمدید کرد. 

رزرو کردن 
شما می توانید کتابی را که به دیگری امانت داده شده و اکنون در کتابخانه های 
منطقه موجود نیست، رزرو کنید. هنگامی که آن کتاب در کتابخانه مورد نظر 

موجود باشد، یک پیغام برای شما فرستاده خواهد شد. 

هزینه دیرکرد 
کتابخانه بابت کتاب ها یا چیزهای دیگری که دیرتر از وقت معین بازگردانده 
شوند یک هزینه دیرکرد دریافت خواهد کرد. این هزینه ها در صفحه پایانی 

این بروشور آمده است.
 

هزینه دیرکرد را شما از روزی که به سن ۱۸ سالگی تمام برسید پرداخت 
خواهید کرد. این هزینه را بهتر است در هنگام بازگرداندن کتاب دیرکرده 
پرداخت کنید. اگر این هزینه را پرداخت نکنید، این هزینه در کارت امانت 

شما باقی خواهد ماند.

اگر مجموع هزینه های شما ۵۰ کرون یا بیشتر شود، تا زمان پرداختن آن 
هزینه، کارت شما مسدود می شود. ممکن است این هزینه در یک صورتحساب 
برای شما فرستاده شود. در این صورت یک هزینه فرستادن صورتحساب نیز به 

آن افزوده خواهد شد. 

اگر چیزهای به امانت گرفته شده پس از دو یادآوری بازگردانده نشود، یک 
صورتحساب برای شما فرستاده می شود و کارت شما نیز مسدود خواهد شد.

صورتحساب های مربوط به کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال برای سرپرستان 
آنان فرستاده خواهد شد.

بیورهولم، اومئو، نوردمالینگ،
ویندلن، روبرتسفورش، ونِس

به کتابخانه های منطقه اومئو 
خوش آمدید 



هزینه ها
هزینه های دیرکرد

امانت ۲ هفته ای و ۴ هفته ای
یک روز بدون هزینه پس از تاریخ بازگرداندن کتاب،

سپس
باالترین هزینه

امانت یک هفته ای
یک روز بدون هزینه پس از تاریخ بازگرداندن کتاب،

سپس  
باالترین هزینه

باالترین هزینه در هر نوبت بازگرداندن کتاب

هزینه دیرکرد از تاریخ زیر به بعد پرداخت می شود رسیدن 
به ۱۸ سالگی تمام. بابت کتاب های کودکان و نوجوانان هزینه 
 ،Boken kommer-lån دیرکرد پرداخت نمی شود. برای امانت

امانت کتاب صوتی، امانت از طریق پستچی روستائی و امانت 
در اتوبوس کتاب، هیچ هزینه دیرکردی منظور نخواهد شد.

صورتحساب
کتاب گم شده
هزینه دیرکرد

هزینه اداری

در صورت بازگرداندن پس از صورتحساب 
هزینه دیرکرد

هزینه اداری

هزینه های دیگر
خسارت بابت آسیب کاالها 

کارت امانت گم شده
  

فتوکپی و چاپگری
امانت از راه دور از اسکاندیناوی

امانت خارجی بیرون ازاسکاندیناوی، کتاب ها

امانت خارجی بیرون ازاسکاندیناوی، کاال های دیگر

بایگانی کلیساها “اسپار”

۲ کرون برای هر جلد در هر روز
۱۰۰ کرون بابت هر جلد

 
 
۵ کرون برای هر جلد در هر روز
۱۰۰ کرون بابت هر جلد
۳۰۰ کرون

بر اساس ارزیابی
به باال نگاه کنید
۵۰ کرون بابت هر جلد

به باال نگاه کنید
۵۰ کرون بابت هر صورتحساب

بر اساس ارزیابی
بزرگساالن ۲۰ کرون 
کودکان ۱۰ کرون 
۲ کرون
۲۵ کرون

۱۵۰ کرون بابت هر جلد

۷۵ کرون بابت هر قلم کاال

۲۰ کرون بابت هر جلد 
۲۰+ کرون بابت هر سفارش

برای دریافت اطالعات بیشتر 
با کتابخانه های مرکزی زیر تماس بگیرید: 

 

minabibliotek.se

 ۰۹۳۲ – ۱۴۰ ۶۱  Bjurholm بیورهولم
 ۰۹۳۰ – ۱۴۱ ۷۵  Nordmaling نوردمالینگ
 ۰۹۳۴ – ۱۴۰ ۲۴  Robertsfors روبرتسفورش
 ۰۹۰ – ۱۶ ۳۳ ۰۰  Umeå اومئو
 ۰۹۳۳ – ۱۴۰ ۹۳  Vindeln ویندلن
 ۰۹۳۵ – ۱۴۱ ۸۰  Vännäs ونِس

مقررات امانت گرفتن کتاب
در کتابخانه های منطقه اومئو


