
 ستعارةن اإلقواني

ستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت هذه هي قوانين اإل

 .فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس

 بطاقة المكتبة

  .مقاطعة اوميوفي كل المكتبات الشعبية في يمكنك اإلستعارة مجاناً ) بدون أية رسوم( 

ستعارة تحتاج إلى بطاقة استعارة.  تلك يمكنك الحصول عليها من خالل إظهار بطاقة لكي تتمكن من اإل

ستعارة حتى لو لم تكن يمكنك الحصول ايضاً على بطاقة اإلتعريف شخصية) هوية( سارية المفعول. 

تي تحصل عليها ستعارة العنوان ثابت. عندها تكون بطاقة اإلويدي أو تمتلك هوية, الرقم الشخصي الس

 شهر فقط. أسارية لمدة ثالثة 

ستخدام إين اإلستعارة في المكتبة. يمكنك عند حصولك على بطاقة المكتبة فإنك توافق على إتباع قوان

 البطاقة في كل مكتبات مقاطعة اوميو. أجلب معك البطاقة عندما تزور المكتبة.

ذا كنت تمتلك بطاقة اإلستعارة يمكنك أن تحجزحاسوب) كومبيوتر( وغرفة إجتماعات لعدة أشخاص, إ

 كما يمكنك أستخدام قاعدة البيانات و إستعارة الكتب األلكترونية. 

ستعارة من تاريخ إتمامهم سن السادسة. ال تحتاج إلى يضاً يمكنهم الحصول على بطاقة اإلاألطفال أ

ولي أمرك أو أن ن الثامنة عشرة, يكفي أن يرافقك صية إذا لم تكن قد أتممت سإظهار بطاقتك الشخ

 تحضر معك وثيقة تثبت شخصيتك. 

 ستعارةمسؤولية اإل

ستعارة هي وثيقة شخصية ذات أهمية. هذا يعني أنك أنت هو المسؤول عن المواد المستعارة بطاقة اإل

كتب والمواد األخرى التي قمت بإستعارتها في . أنت هو المسؤول عن إعادة الالبطاقة عن طريق هذه

 الوقت المناسب وبحالة جيدة )بدون أضرار(. غير ذلك سوف تقوم بدفع رسوم تأخير أو رسوم تضرر.

تصال بالمكتبة ممكن. يمكنك فعل ذلك عن طريق اإل عليك ايقاف فعاليتها بأقرب وقت البطاقة إذا فقدت

. يمكنك في هذه الحالة الحصول minabibliotek.seموقع في منطقتك أو أن عن طريق الدخول إلى 

 على بطاقة جديدة مقابل رسوم تدفعها.

 ولي األمر هو المسؤول عن المواد المستعارة من قبل األطفال.

إذا سجلت بريدك األلكتروني سوف يصلك تذكير وإشعارعن الكتب المتأخرة و الكتب التي تم حجزها 

 شعار يمكن أن تحصل عليه بواسطة رسالة على هاتفك الشخصي أيضاً.اإل حتى تقوم بجلبها من المكتبة.

 

 

 



 السن القانونية

و أن تكون قد أتممت سن  رةأن تكون قد أتممت سن الثالثة عش حتى تتمكن من إستعارة األفالم يجب

حتى تستعيرالعاب التلفاز. باإلضافة إلى أن بعض األلعاب حتى تتمكن من إستعارتها  ةالخامسة عشر

 . ةأو سن الثامنة عشر ةيجب أن تكون قد أتممت سن السادسة عشر

 الرمز الشخصي

 تختار بنفسك رمز شخصي مرتبط بالبطاقة ويكون مؤلف من أربعة أرقام.

تحتاج الرمز الشخصي عنما تقوم باإلستعارة. تحتاجه أيضاً عندما تريد الدخول على موقع المكتبة و 

Minabibliotek.seستعارة في آن واحد مع الرمز اإلبطاقة ستخدام إيتم  . في بعض المكتبات

 جتماعات., الكومبيوترات و غرف اإلWi-Fiالشخصي حتى يتم الوصول إلى مصادر أخرى مثل 

 تجديد اإلستعارة

في المكتبة أو بالتلفون. إذا جددت اإلستعارة بعد  Minabibliotek.seتستطيع تجديد اإلستعارة في 

 ولى عندها تكون ملزماً أن تدفع رسوم التأخير.إنتهاء فترة اإلستعارة األ

 إستعارتها.يد إستعارتها قصيرة ,ال يمكنك تجدأو مدة  نتظار(طلب)إالمواد التي عليها 

 الحجز

 يمكنك أن تحجز كتاباً مستعاراً أو موجود في إحدى مكتبات منطقتك.

 الرسوم

 بشكل متاخر.و أية مواد أخرى تم إعادتها أالمكتبة تأخذ رسوم تأخير على الكتب 

رسوم التأخير تدفع من اليوم الذي تكمل فيه ثمانية عشرة عاماً. يفضل أن تدفع رسوم التأخير عندما تعيد 

 المواد المتأخرة. إذا لم تدفع الرسوم فسوف تبقى مسجلة عليك.

حتى يتم دفع  بطاقة المكتبةكرون أو اكثر, يتم توقيف  50 إذا كان مجموع الرسوم المترتبة عليك

لمبلغ على ا رسوم الفاتورة ما بعد سوف تصلك فاتورة بالمبلغ المترتب عليك. عندها تضافالرسوم. في

 .المترتب 

 إذا لم يتم إعادة المواد المستعارة بعد تذكيرين سوف ترسل لك قائمة حساب )فاتورة(.

ن ع إلى أولياء أمورهم. ال تدفع  رسوم تأخير ةالثامنة عشر سن قائمة الحساب لألشخاص تحتترسل 

 كتب األطفال والشباب .

لألشخاص الذين ال يمكنهم إلى البيت ال تدفع رسوم تأخيرعلى الكتب التي يجلبها موظف المكتبة 

 التي يتم إيصالها إلى البيت الكتب المستعارةالحضور إلى المكتبة من أجل األستعارة, الكتب المسموعة, 

 عن طريق ساعي بريد األرياف و الكتب المستعارة من المكتبة المتنقلة.



 

 التأخير

) كتاب أو فيلم أو كتاب مسموع وإلى  كرون في اليوم على كل وحدة مستعارة 3التأخير هي  رسوم

 خير.تأخ اإلستحقاق تعفى من دفع رسوم الأخره(. إذا أعدت ما أستعرته في اليوم التالي لتاري

 كرونة سويدية لكل وحدة . في حال إعادة الوحدات المتأخرة 200هو  أخيرتالحد األقصى لرسوم ال     

بغض النظر عن  كرونة سويدية 200فإن الحد األقصى لرسوم التأخير التي يترتب عليك دفعها هي فقط 

 .                        عدد الوحدات المعادة

 

 التعويضات

كرونة سويدية مصاريف إدارية على  50المواد المفقودة و التالفة تعوض حسب قيمتها, باإلضافة إلى 

 كل وحدة تالفة أو مفقودة.

 إداري لكل فاتورة.  كرونة سويدية رسم  50، سيتم دفع ل الفاتورةإذا تم إرجاع المادة بعد إرسا

                                                     .ة ا على المواد التالفة أو المفقودرسوم التأخير تنطبق أيض

 كرونة سويدية. 10لألطفال و كرونا سويدية 20تبلغ تكلفة بطاقة اإلستعارة المفقودة للبالغين 

 (عن بعدالحرة )اإلستعارة 

عن بعد من خارج دول الشمال  ستعارةكرونة سويديه. اإل 25 اعن بعد من دول الشمال تكلفته ستعارةاإل

 كرونه سويديه للمقالة المنشورة في جريدة أومجلة. 75كرونه سويديه للكتاب و  150 اتكلفته

 المعلومات الخاصة بك  

م تسجيل معلومات عنك وعن المواد المستعارة من قبلك وحجوزاتك الحالية في نظام كمبيوتر مشترك يت

 .سرية والعموميةمشمولة بقانون ال لمكتبة منطقة أوميا. المعلومات عن إستعاراتك وحجوزاتك

ع لمعلومات الشخصية تعامل حسب التشريا هذا يعني أن موظفي المكتبة لديهم واجب كتمان السر.

 المعلومات.حماية ل الحكومي

 العناوين الشخصي الحكومي.سجل  ,sparلعنوان من واالمكتبة تستحضر المعلومات عن االسم 

          

        

 

 



                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


