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 مقررات امانت گرفتن
ملی بیورھولم، نوردمالینگ، روبرتفورش،  ھایدر اینجا مقررات امانت گرفتن کتاب مربوط بھ کتابخانھ

  آید. اومیو، وینِدلن و ِوننِس، می
 

 کارت کتابخانھ
توانید بطور رایگان کتاب امانت بگیرید.ھای ملی منطقھ اومیو، میشما در کتابخانھ  

 
کارت کتابخانھ ضرورت دارید. این کارت را از طریق نشان دادن یک یک برای امانت گرفتن بھ 

توانید. حتی اگر کارت شناسایی و نمبر شناسایی شخصی یا کارت شناسایی معتبر دریافت کرده می
توانید. در اینصورت این کارت تا سھ ت ھم نداشتھ باشید، کارت کتابخانھ را دریافت کرده میآدرس ثاب

 ماه اعتبار خواھد داشت.  
 

دنبال کتابخانھ را  گرفتن ازکنید کھ مقررات امانت گیرید قبول میزمانی کھ یک کارت کتابخانھ می
خواھد داشت. در ھنگام مراجعھ بھ کتابخانھ ھای منطقھ اومیو اعتبار کنید. این کارت در ھمھ کتابخانھ

 کارت را ھمراه داشتھ باشید. 
 

ھای ھای گروھی ریزرف کرده، از پایگاهتوانید کمپیوتر و اتاق، میاگر کارت کتابخانھ داشتھ باشید
ھای الکترونیکی امانت بگیرید.انترنیتی معلوماتی استفاده نموده و کتاب  

 
توانند. شمایی کھ کارت کتابخانھ دریافت کرده میسالی کھ شش سال کامل داشتھ باشند، اطفال ازھمان 

سال تکمیل ندارید ضرورت بھ نشان دادن کارت شناسایی خود ندارید، کافی است با  ۱۸ھنوز 
  با خود بیاورید.  شھادتنامھ یکسرپرست خود بھ کتابخانھ بیایید یا 

 
 مسئولیت در برابر امانت

بخانھ یک مدرک شخصی معتبر است. این امر بھ معنای این است کھ شما در برابر آنچھ با آن کارت کتا
یزھایی کھ امانت گرفتھ ھا و دیگر چشود، مسئولیت دارید. شما مسئولید کھ کتابکارت امانت گرفتھ می

ھ وقت و بھ شکل صحیح و سالم برگردانده شود. در غیر اینصورت ممکن است مجبور بشود، سرمی
ای شوید. پرداخت ھزینھ  

 
اگر کارت خود را گم کنید، باید آن را در اسرع وقت، مسدود (قید) کنید. برای اینکار بھ کتابخانھ زنگ 

با پرداخت یک .  minabibliotek.seتوانید در ویبسایت کتابخانھ وارد شوید: توانید و یا میزده می
توانید.ھزینھ کارت جدیدی دریافت کرده می  

 
برابر امانت اطفال، سرپرستان مسئولیت دارند. در  

 



 

، پیامی در توانید زمانی کھ مدت امانت درحال تمام شدن استاگر آدرس ایمیل خود را تسلیم کنید، می
ھایی کھ زمان برگرداندن آن گذشتھ و در مورد یادآوری در مورد کتاب ،این مورد دریافت کنید

ھا را از طریق اس.ام.اس ھم یادآوری ایید و ببرید، بگیرید. اینتوانید بیھای ریزرف شده کھ میکتاب
توانید. دریافت کرده می  

 
ھای ِسنیمحدودیت  

ھای کمپیوتری سال تکمیل داشتھ باشید و برای امانت گرفتن بازی ۱۳شما برای امانت گرفتن فیلم باید 
سال کامل داشتھ  ۱۸سال یا  ۱۶ھا باید  سال داشتھ باشید. برای بعضی بازی ۱۵و تلویزیونی باید 

 باشید. 
 

 پین کد (کلمھ رمز)
شود.کنید کھ بھ کارت شما وصل میخود شما  یک کد چھار رقمی انتخاب می  

 
شما برای امانت گرفتن بھ این کد ضرورت دارید. ھمچنین برای وارد شدن بھ ویبسایت ما  

minabibliotek.se ھا از این کارت ھمراه با کد ھم بھ این کد ضرورت است. در بعضی کتابخانھ
ھای گروھی، استفاده فای، کمپیوترھا و اتاق، مثل وایموجود برای دسترسی بھ دیگر منابعمربوطھ 
  توانید.کرده می

 

 تمدید مدت امانت
ا با تیلفون، مدت امانت کتاب را ، در کتابخانھ یminabibliotek.seتوانید در ویبسایت کتابخانھ شما می

تمدید کنید. اگر بعداز تمام شدن مدت امانت کتاب، دوباره آن را تمدید کنید، باید جریمھ تاخیر را 
یا مدت امانت کوتاھی  نوبت قرار گرفتصف پرداخت کنید. وسایلی کھ برای دریافت آنھا باید در 

توانید. تمدید کرده نمیدارند، را   
 

 ریزرف کردن
ھای  منطقھ وجود دارد، را ریزرف کنید. توانید کتابی کھ امانت گرفتھ شده یا در دیگر کتابخانھما میش  

 

ھاھزینھ  
کند. ھا و دیگر وسایل کھ با تاخیر برگردانده شوند، جریمھ دیرکرد دریافت میکتابخانھ برای کتاب  

 
سال تکمیل داشتھ باشید، باید پرداخت کنید. ترجیحاً مبلغ جریمھ را  ۱۸کھ  روزیجریمھ دیرکرد را از 

ماند. جریمھ باقی میاین گردانید، پرداخت کنید. اگر پرداخت نکنید، زمانی کھ آنچھ دیر شده را برمی
کرون یا بیشتر باشد، کارت کتابخانھ شما تا زمانی کھ جریمھ را پرداخت کنید،  ۵۰اگر مجموع جریمھ 

شود. بعداً ممکن است جریمھ مربوطھ با یک بیل (قبض) برای شما روان شود. در (قید) می مسدود
شود. اینصورت یک ھزینھ روان کردن قبض ھم بھ آن اضافھ می  

 



 

اگر بعداز دو نامھ یادآوری کتاب یا دیگر وسایل را برنگردانید، یک بیل (قبض) برای شما روان 
شود. می  

 
گردد. سال دارید برای سرپرست شما روان می ۱۸ھای مربوط بھ شمایی کھ زیر قبض  

 
گردد. ھای اطفال و نوجوانان کدام جریمھ دیرکرد دریافت نمیبرای کتاب  

 
ھای گویا، امانت از طریق نامھ رسان مناطق ، کتاب Boken kommerھای مربوط بھ برای امانت

  شود. کدام جریمھ دیرکرد دریافت نمی ،)Bokbussen(تاب روستایی و امانت از طریق بَس ک
   

 تاخیر
اید را روز باشد. اگر آنچھ امانت گرفتھکرون برای ھر کتاب در ھر روز می ۳ھزینھ دیرکرد یا تاخیر 

 بعداز پایان مھلت تحویل آن، پس بیاورید، ضرورت بھ پرداخت جریمھ دیرکرد ندارید. 
 

  باشد.میکرون برای ھر کتاب  ۲۰۰ ،باالترین مبلغ ھزینھ
 

آورید، باالترین مبلغ جریمھ پرداختی برای ھربار کھ تعدادی کتاب/یا دیگر وسایل را با تاخیر پس می
باشد.کرون می ۲۰۰  

 
 غرامت

ھا یا دیگر وسایل گم شده یا آسیب دیده، باید براساس ارزش آن غرامت پرداخت نمود، برای کتاب
ینھ اداری برای ھر جلد کتاب.کرون ھز ۵۰بعالوه   

 
 ۵۰برگردانید، برای ھر قبض باید بھ کتابخانھ وسایل را بعداز آنکھ قبض برای شما روان شد، اگر 

 کرون ھزینھ پرداخت کنید. 
 

کرون پرداخت کنید. برای کارت امانت اطفال  ۲۰ای کھ از پیش شما گم شود باید برای کارت کتابخانھ
کرون پرداخت شود. ۰۱کھ گم شده باشد باید   

 
 امانت از راه دور

سویدن و دیگر کشورھای منطقھ اسکادیناویا، رایگان است. ھای کتابخانھامانت گرفتن از راه دور از 
باشد.کرون برای ھر جلد می ۲۰۰امانت از راه دور از کشورھای خارج از منطقھ اسکاندیناویا،   

 
 معلومات شخصی شما

 اید در یک سیستم اینترنیتیاید و ریزرف نمودهچیزھایی کھ امانت گرفتھمعلومات مربوط بھ شما و 
ھای ھا و کتابشود. معلومات مربوط بھ امانتھای منطقھ اومیو، راجستر میمشترک برای کتابخانھ



 

شود. این امر در برگیرنده آن است کھ کارکنان ریزرف شده مشمول قانون علنیت و رازداری می
باشند. رازداری می کتابخانھ مکلف بھ  

 
معلومات شخصی افراد براساس مقررات مربوط بھ حفاظت از اطالعات افراد، مورد استفاده قرار 

گیرد. می  
 

ھا و آدرس کتابخانھ معلومات مربوط بھ نام و آدرس اشخاص را از سیستم دولتی معلومات مربوط بھ نام
کند.  ، دریافت می»اسپار«افراد، موسوم بھ   


