
ብናጻ መጽሓፍ ምልቃሕ
ኣብ ኵላተን ኣብያተ መጻሕፍቲ ዞባ ኡመዮ ክትልቃሕ ትኽእል 
ኢኻ - ብዘይ ክፍሊት እዘን ኣብያተ መጻሕፍቲ: ንበጻሕተን ዕድላት 
መጻሕፍቲ: ኢ-መጻሕፍቲ:  
ጋዜጣታት: መጽሄታት: ኢንተርነት: ዳታ በይዛት: መዛግብቲ 
ቃላት: ሓበሬታታት ማሕበረሰብን ንኻልእ ዕድልን ኣኽእሎ ይህባ። 
ብተወሳኺ: ሓያለ ኣብያተ መጻሕፍቲ ሙዚቃ: ፊልምን ጸወታታት 
ቲቪን እውን ኣለወን።
ንዅሉ ሕቶ ሓንጎፋይ ንብል! ሰራሕተኛታት ብዘዕግብ ኣገባብ 
ይሕግዙኻ። እቲ ቤተ መጻሕፍቲ ንዕድጊ መጻሕፍቲ ብዝምልከት’ውን 
እማመ ይቕበል’ዩ።
 
መለቅሒ ካርድ
መጻሕፍቲ ክትልቃሕ መለቅሒ ካርድ የድልየካ። ነዚ ኸኣ ስእሊ 
ዘለዎ ቅቡል ወረቐት መንነት ብምርኣይ ኢኻ ትረኽቦ። መለቅሒ 
ካርድ ፈሪምካ ክትቅበል ከለኻ: ናይቲ ቤተ መጻሕፍቲ መምርሕታት 
ልቓሕ ክትክተል ትሰማማዕ ኣለኻ ማለት’ዩ።
ቈልዑ ካብታ 6 ዓመት ዝመልኡላ ጊዜ ኣትሒዞም መለቅሒ ካርድ 
ኪወስዱ ይኽእሉ’ዮም። 
ንቤተ መጻሕፍቲ ክትመጽእ ከለኻ ነቲ መለቅሒ ካርድ ምሳኻ 
ተማላእ። እታ መለቅሒ ካርድ ኣብ ኵላተን ህዝባውያን ኣብያተ 
መጻሕፍቲ ዞባ ኡመዮ ተገልግል። 

ውልቃዊ ሓበሬታኻ 
ንእዋናዊ ልቓሕን ጠለብን ዚምልከት ሓበሬታ: ኣብ 
ናይ ኣብያተ መጻሕፍቲ ዞባ ኡመዮ ሓባራዊ ስርዓተ-ዳታ 
ይምዝገብ። እዚ ማለት ከኣ: ኣብ ትሕቲ ሕጊ-ስትረት 
(Sekretesslagen) ዚጥርነፍ ሓበሬታ: ሰራሕተኛታት ኣብያተ 
መጻሕፍቲ ኪርእይዎ ይኽእሉ’ዮም ማለት’ዩ። ሰራሕተኛታት 
ቤተ መጻሕፍቲ: ብመሰረት ሕጊ ስትረት (Sekretesslagen) 
ምዕ. 9 ዓን. 22 ሓበሬታ ከየቃልዑ ትሑዛት’ዮም።   
እቲ ቤተ መጻሕፍቲ: ካብ ”ስፓር” (Statens personadress-
register) ተባሂሉ ዚፍለጥ መንግስታዊ መዝገብ ኣድራሻ 
ሓበሬታ ስምን ኣድራሻን ይረክብ። 

ኣብ ልቓሕ ሓላፍነት ምስካም
መለቅሒ ካርድ ክቡር ውልቃዊ ሰነድ’ዩ። እዚ ማለት ከኣ በታ 
ካርድ ንእትልቅሖ ዘበለ ኵሉ ሓላፍነት ትስከም ማለት’ዩ። ንዅሉ 
እትልቅሖ መጻሕፍትን ካልእ ነገርን ከይተበላሸወ ኣብ ግቡእ ጊዜ 
ኪምለስ ሓላፍነት ትስከም። 
ወለዲ ኣብ ልቓሕ ደቆም ሓላፍነት ይስከሙ። 
ኣድራሻ ኢ-መይልካ እንተ ሓቢርካ: ልቓሕ ናይ ምምላስ 
ጊዜ ኪቐርብ ከሎ መዘኻኸሪ: ናይ ዝደንጎየ ልቓሕ መዘኻከሪ: 
ከምኡ’ውን ዝኣዘዝካዮ መጻሕፍቲ ከም ዝመጸን ብዝምልከት 
ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል። ሓበሬታታት ብኤስኤምኤስ 
ምቕባል’ውን ይከኣል’ዩ። 
 

መለቅሒ ካርድኻ እንተ ኣጥፊእካዮ: ንሓደ ካብተን ኣብያተ 
መጻሕፍቲ ቀልጢፍካ ሓብር። ካልእ ሰብ ብካርድኻ እንተ ተለቂሑ 
ካሕሳ ክትከፍል ክትግደድ ትኽእል ኢኻ። 
መለቅሒ ካርድኻ ምእጋድ እንተ ኣድሊዩካ: ናብ ቤተ-
መጻሕፍቲ ክትድውል ትኽእል፤ ወይከኣ ብኣድራሻ ኢንተርነት 
Minabibliotek.se ትኣቱ።  
ክፍሊት ከፊልካ ሓድሽ ካርድ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ።

 

ፒን-ኮድ
ምስ ካርድኻ ዘገልግል ፒን-ኮድ ባዕልኻ ትመርጽ። ንዓኻ ዘድሊ 
መጻሕፍትን ካልእ ነገርን ክትልቃሕ ኮድ የድልየካ። 
ኣብ መካነ-መርበብና Minabibliotek.se ናይ ተጠቀምቲ ሕሳብ 
(användarkonto) ክትከፍት’ውን ኮድ የድልየካ። ኣብኡ ዕለት 
ልቓሕካ ክትከታተል: ልቓሕ ክትእዝዝን ከተሐድስን ትኽእል። 
ኣብ ዳታ-በይዝ ዘድልየካ ከተናድይን ኤለክሮኒካዊ መጽሓፍ 
(ኢ-መጽሓፍ) ከተራግፍን ትኽእል። 
ኣብ ሓደ-ሓደ ቤተ መጻሕፍቲ ኮምፒዩተራትን ክፍልታትን 
ንምጥቃም ክትምዝገብ ኮድ የድሊ’ዩ። 

ጊዜ ልቓሕ
ጊዜ ልቓሕ ከከም’ቲ ዓይነት ልቓሕ ኪፈላለ ይኽእል። 
ብሰብ ብዙሕ ዚጥለብ ኣቕሓ ሕጽር ዝበለ ጊዜ ልቓሕ ኣለዎ። 
እቲ ልቓሕ ዝምለሰሉ መዓልቲ: ኣብ ኣውቶማት (självbetjänings-
automaten) ወይ ብኢንተርነት ኣብ Minabibliotek.se. ክትኣቱ 
ከለኻን ኣብ ናይ ልቓሕ ቅብሊትካ (lånekvitto) ትርእዮ። 
ዝተለቃሕካዮ ኣብ እዋኑ ክትመልሶ ሓላፍነት እትወስድ ንስኻ ኢኻ።

ልቓሕ ምሕዳስ
ልቓሕ: ብኣድራሻ ኢንተርነት Minabibliotek.se: ኣብ ቤተ 
መጻሕፍቲወይከኣ ብስልኪ ከተሐድስ ትኽእል። ናይ ምምላስ 
ጊዜኡ ምስ ሓለፈ ከምብሓድሽ ንእትልቅሖ ኣቕሓ ክፍሊት ደንጓይ 
ክትከፍለሉ ኣለካ።
ንነፍሲ ወከፍ ልቓሕ ሓሙሽተ ከተሐድሶ ትኽእል። 
ሰብ ተርኡ ሓልዩ ኪልቅሖ ብዙሕ ጠለብ ዚግበሮ: ወይ ሕጽር ዝበለ 
ጊዜ ልቓሕ ዘለዎ ኣቕሓ ናይ ልቓሕ ጊዜኡ ምሕዳስ ኣይከኣልን’ዩ።  

መጽሓፍ ምሕዛእ
ሰብ ብልቓሕ ንዝወሰዶ: ወይ ኣብ ኣብያተ መጻሕፍቲ ናይቲ ዞባ 
ዚርከብ መጽሓፍ ክትእዝዝ ትትኽእል ኢኻ። እታ መጽሓፍ ኣብቲ 
ዝመረጽካዮ ቤተ መጻሕፍቲ ምስ መጸት መልእኽቲ ሓበሬታ ይመጸካ። 

ክፍሊት ደንጓይ
ኣብያተ መጻሕፍቲ ደንጕዩ ንዝምለስ መጻሕፍትንካልእ ኣቕሓን 
ክፍሊት ደንጓይ የኽፍላ። ብዛዕባ’ዞም ክፍሊታት ኣብ መወዳእታ 
ክፋል ናይዚ መንሹር ክትነብብ ትኽእል።
ክፍሊት ደንጓይ ካብታ 18 ዓመት ዕድመ እትመልኣላ ጊዜ ኣትሒዙ 
ይጅምር። እቲ ክፍሊት: ነቲ ዝደንጎየ ኣቕሓ ክትመልስ ከለኻ እንተ 
ተኸፍለ ይምረጽ። እንተ ዘይከፊልካ እቲ ክፍሊት ኣብ መለቅሒ 
ይጸንሕ። 
እቲ ዚኽፈል ድምር ገንዘብ 50 ክሮኖር ወይ ካብኡ ንላዕሊ 
እንንተ ኾይኑ: ክሳዕ ክፍሊት ዚኽፈል መለቅሒ ካርድኻ 
ይእገድ። እቲ ዚኽፈል ድምር ገንዘብ ድሒሩ ናብ ከፋሊ ኪስደድ 
ይኽእል። ብልዕሊ እቲ ድምር ገንዘብ ናይ መስደዲ ክፍሊት 
(faktureringsavgift) እውን ኣለዎ። 
ተለቃሒ ዝተለቅሖ ኣቕሓ ድሕሪ ክልተ መዘኻኸሪ እንተ 
ዘይተመሊሱ: ጠለብ ክፍሊት ናብ ተለቃሒ ይለኣኽ፤ መለቅሒ 
ካርድ ከኣ ይእገድ።  
ናይ ቈልዑን መንእሰያትን ክፍሊታት ናብ ወለዲ ይለኣኽ። 

ብዩርሆልም: ኖርድማሊን: ቪንደልን 
ሮበርትፎሽ: ኡመዮን ቬነስን

መርሓባ ናብ
ኣብያተ መጻሕፍቲ ዞባ ኡመዮ



ክፍሊታት

ክፍሊታት ደንጓይ
ልቓሕ 2 ሰሙንን 4 ሰሙንን
ክፍሊት ዘይክፈላ ድሕሪ ልቓሕ  
ዚምለሰሉ ስዒባ እትመጽእ ፋልመይቲ  
መዓልቲ  
ብድሕሪኡ 
ዝለዓለ ክፍሊት 

ልቓሕ ሓደ ሰሙን
ክፍሊት ዘይክፈላ ድሕሪ ልቓሕ  
ዚምለሰሉ ስዒባ እትመጽእ ፋልመይቲ  
መዓልቲ 
ብድሕሪኡ 
ዝለዓለ ክፍሊት

ኣብ ሓደ ልቓሕ ናይ ምምላስ ኣጋጣሚ  
ዚኽፈል ዝለዓለ ክፍሊት 

ክፍሊት ደንጓይ ምኽፋል ካብታ ተለቃሒ 18 ዓመት ዕድመ 
ዚመልኣላ ኣትሒዛ’ያ ትጅምር።
ንመጻሕፍቲ ቈልዑን መንእሰያትን ዚኽፈል ክፍሊት ደንጓይ 
የልቦን። 
ብኣገልግሎት ”ቡከን ኮመር” (Boken kommer-lån) ዚግበር 
ልቓሕ: ልቓሕ ኣውድዮ-መጽሓፍ (talböcker): ብዓዳሊ  
ደብዳቤ-ገጠር (lantbrevbärare) ዚግበር ልቓሕ: ከምኡ’ውን 
ብ”ቡክ-ቡሰን” (Bokbussen) ዚግበር ልቓሕ ዚኽፈል ክፍሊት 
ደንጓይ የልቦን።

ክፍሊት
ዝጠፍአ መጽሓፍ 
ክፍሊት ደንጓይ 
ምምሕዳራዊ ክፍሊት 

ድሕሪ ክፍሊት ልቓሕ ምምላስ
ክፍሊት ደንጓይ  
ምምሕዳራዊ ክፍሊት 

ዝተረፉ ዋጋታት
ካሕሳ ዝተበላሸወ ኣቕሓ 
ዝጠፍአ ካርድ 

  
ቅዳሕን ሕትመትን 
ምትሕብባራዊ ልቓሕ (Fjärrlån) ካብ  
ሃገራት ኑርድ  
ልቓሕ-ወጻኢ (Utlandslån) ካብ ሃገራት  
ኑርድ ወጻኢ: መጻሕፍቲ 

ልቓሕ-ወጻኢ (Utlandslån) ካብ ሃገራት  
ኑርድ ወጻኢ: ኣቝሑ 

2 ክሮኖር ንሓደ ቅጽን ሓደ መዓልትን
100 ክሮኖር ንሓደ ቅጺ

 

 
5 ክሮኖር ንሓደ ቅጽን ሓደ መዓልትን

100 ክሮኖር ንሓደ ቅጺ

300 ክሮኖር

ከከም ዋጋ
ኣብ ላዕሊ ተመልከት

50 ክሮኖር ንሓደ ቅጺ

ኣብ ላዕሊ ተመልከት
50 ክሮኖር ንሓደ ክፍሊት

 
ከከም ዋጋ

ዓበይቲ 20 ክርኖር
ቈልዑ 10 ክሮኖር

2 ክሮኖር

25 ክሮኖር
 

150 ክሮኖር ንሓደ ቅጺ

 
75 ክሮኖር ንሓደ ኣቕሓ 

ንተወሳኺ ሓበሬታ
ምስ ዋና ቤተ መጻሕፍቲ በዚ ዚስዕብ ኣድራሻ ርክብ ግበር:-

 minabibliotek.se

ብዩርሆልም 0932 – 140 42
ኖርድማሊን 0930 – 141 75
ሮበርትፎሽ 0934 – 140 24
ኡመዮ  090 – 16 33 00
ቪንደልን 0933 – 140 93
ቬነስ  0935 – 141 80

መምርሕታት ልቓሕ 
ኣብ ዞባ ኡመዮ ዚርከባ  

ኣብያተመጻሕፍቲ


