قوانين اإلستعارة
هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم ,نوردمالينغ,
روبيرت فورش ,اوميو ,فيندلن و فيينسس.
بطاقة المكتبة
يمكنك اإلستعارة مجانا ً ( بدون أية رسوم مالية) في كل المكتبات الشعبية في مقاطعة اوميو .
لكي تتمكن من اإلستعارة تحتاج إلى بطاقة استعارة،ويمكنك الحصول عليها من خالل إبراز بطاقة
تعريف شخصية( هوية) سارية المفعول .يمكنك الحصول ايضا ً على بطاقة اإلستعارة حتى لو لم تكن
تمتلك هوية،بل فقط الرقم الشخصي السويدي أو عنوان ثابت،لكن عندها تكون بطاقة اإلستعارة التي
تحصل عليها صالحة لمدة ثالثة أشهر فقط .
بمجرد حصولك على بطاقة المكتبة فإنك توافق على التقيد وااللتزام بقوانين اإلستعارة في
المكتبة،وكذلك يمكنك إستخدام البطاقة في كل مكتبات مقاطعة اوميو،لذا عليك جلب البطاقة معك
عندما تزور المكتبة.
حصولك على بطاقة اإلستعارة يخولك حجز حاسوب( كومبيوتر) وغرفة إجتماعات لعدة أشخاص,
كما يمكنك أستخدام قاعدة البيانات و إستعارة الكتب األلكترونية .
األطفال أيضا ً يمكنهم الحصول على بطاقة اإلستعارة بمجرد إتمامهم سن السادسة،وال تحتاج إلى
إظهار بطاقتك الشخصية إذا لم تكن قد أتممت سن الثامنة عشرة ,يكفي أن يرافقك ولي أمرك أو أن
تحضر معك وثيقة تثبت شخصيتك،أما إذا كنت قد أتممت السادسة عشرة سنة ومعك بطاقة شخصية
عندها التحتاج إلى توقيع ولي أمرك.
مسؤولية اإلستعارة
بطاقة اإلستعارة هي وثيقة شخصية مهمة ،مما يعني أنك أنت المسؤول عن المواد المستعارة عن
طريق هذه البطاقة،و أنت هو المسؤول عن إعادة الكتب والمواد األخرى التي قمت بإستعارتها في
الوقت المناسب وبحالة جيدة (بدون أضرار) .غير ذلك سوف تقوم بدفع رسوم تأخير أو رسوم
تضرر.
إذا فقدت البطاقة عليك ايقاف تفعيلها بأقرب وقت ممكن .يمكنك فعل ذلك عن طريق اإلتصال بالمكتبة
في منطقتك أو أن عن طريق الدخول إلى موقع  minabibliotek.se.يمكنك في هذه الحالة الحصول
على بطاقة جديدة مقابل رسوم تدفعها.
ولي األمر هو المسؤول عن المواد المستعارة من قبل األطفال.
إذا سجلت بريدك األلكتروني سوف يصلك تذكير وإشعار عن الكتب المتأخرة و الكتب التي تم حجزها
حتى تقوم بجلبها من المكتبة .اإلشعار يمكن أن تحصل عليه بواسطة رسالة نصية على هاتفك
الشخصي أيضا ً.

السن القانونية

حتى تتمكن من إستعارة األفالم يجب أن تكون قد أتممت سن الخامسة عشر و كذلك بالنسبة إلستعارة
العاب التلفاز يجب أن تكون قد أتممت الخامسة عشر .باإلضافة إلى أن بعض األلعاب حتى تتمكن من
إستعارتها يجب أن تكون قد أتممت سن السادسة عشرة أو سن الثامنة عشرة .
الرمز الشخصي
تختار بنفسك رمز شخصي مرتبط بالبطاقة ويكون مؤلف من أربعة أرقام.
تحتاج الرمز الشخصي عندما تقوم باإلستعارة .تحتاجه أيضا ً عندما تريد الدخول على موقع المكتبة و
Minabibliotek.se.في بعض المكتبات يتم إستخدام بطاقة اإلستعارة في آن واحد مع الرمز
الشخصي حتى يتم الوصول إلى مصادر أخرى مثل  Wi-Fi,الكومبيوترات و غرف اإلجتماعات.
مدة اإلستعارة
مدة اإلستعارة مختلفة حسب المواد التي تستعيرها ,المواد التي عليها طلب كبير مدة إستعارتها تكون
أقصر،وتاريخ استحقاق إعادة المواد المستعارة يوجد في وصل اإلستعارة ,هذا الوصل تحصل عليه
عندما تستعير باستخدام خدمة اإلستعارة الذاتية في المكتبة كما يظهر لك تاريخ اإلعادة عندما تستعير
عن طريقminabibliotek.se
تجديد اإلستعارة
تستطيع تجديد اإلستعارة في  Minabibliotek.seفي المكتبة أو بالهاتف،لكن إذا جددّت اإلستعارة
بعد إنتهاء فترة اإلستعارة األولى عندها تكون ملزما ً أن تدفع رسوم التأخير.
يمكنك تمديد أو تجديد مدة اإلستعارة خمس مرات للمادة الواحدة (هذا بالنسبة للمواد التي يكون عليها
الطلب محدوداً) ،بينما األفالم والموسيقا يتم تجديد إستعارتها مرة واحدة فقط.
المواد التي عليها طلب(إنتظار) أو مدة إستعارتها قصيرة ,ال يمكنك تجديد إستعارتها.
الحجز
يمكنك أن تحجز كتابا ً مستعارا ً أو موجود في إحدى مكتبات منطقتك.
رسوم التاخير
المكتبة تأخذ رسوم تأخير على الكتب أو أية مواد أخرى تم إعادتها بشكل متأخر.
رسوم التأخير تدفع من اليوم الذي تكمل فيه ثمانية عشرة عاماً،و يفضل أن تدفع رسوم التأخير عندما
تعيد المواد المتأخرة،النك إذا لم تدفع الرسوم فسوف تبقى مسجلة عليك.
إذا كان مجموع الرسوم المترتبة عليك  50كرون أو اكثر ,يتم توقيف بطاقة المكتبة لحين دفع
الرسوم،وفيما بعد سوف تصلك فاتورة بالمبلغ المترتب عليك عندها تضاف رسوم الفاتورة على
المبلغ المترتب.
إذا لم يتم إعادة المواد المستعارة بعد تذكيرين سوف ترسل لك قائمة حساب (فاتورة).
ترسل قائمة الحساب لألشخاص تحت سن الثامنة عشرة إلى أولياء أمورهم .ال تدفع رسوم تأخير عن
كتب األطفال والشباب.

ال تدفع رسوم تأخير على الكتب التي يجلبها موظف المكتبة إلى البيت لألشخاص الذين ال يمكنهم
الحضور إلى المكتبة من أجل األستعارة ,الكتب المسموعة ,الكتب المستعارة التي يتم إيصالها إلى
البيت عن طريق ساعي بريد األرياف و الكتب المستعارة من المكتبة المتنقلة.

التأخير
رسوم التأخير هي  3كرون في اليوم على كل وحدة مستعارة ( كتاب أو فيلم أو كتاب مسموع وإلى
أخره) .إذا أعدت ما أستعرته في اليوم التالي لتاريخ اإلستحقاق تعفى من دفع رسوم التأخير.
الحد األقصى لرسوم التأخير هو  200كرونة سويدية لكل وحدة  .في حال إعادة الوحدات المتأخرة
فإن الحد األقصى لرسوم التأخير التي يترتب عليك دفعها هي فقط  200كرونة سويدية بغض النظر
.
عن عدد الوحدات المعادة

التعويضات
المواد المفقودة و التالفة تعوض حسب قيمتها,حيث تضاف إلى  50كرونة سويدية مصاريف إدارية
على كل وحدة تالفة أو مفقودة.
إذا تم إرجاع المادة بعد إرسال الفاتورة ،سيتم دفع  50كرونة سويدية رسم إداري لكل فاتورة .
رسوم التأخير تنطبق أيضا ً على المواد التالفة والمفقودة.
تبلغ تكلفة الحصول على بطاقة إستعارة جديدة بدالً من المفقودة للبالغين  20كرونة سويدية ولألطفال
 10كرونة سويدية.
اإلستعارة الحرة (عن بعد)
اإلستعارة عن بعد من السويد و من دول الشمال مجانية تماما ً ،بينما اإلستعارة عن بعد من خارج دول
الشمال تكلفتها  200كرونه على كل مادة مستعارة.

المعلومات الخاصة بك
يتم تسجيل معلومات عنك وعن المواد المستعارة من قبلك وحجوزاتك الحالية في نظام كمبيوتر
مشترك لمكتبة منطقة أوميا .المعلومات عن إستعاراتك وحجوزاتك مشمولة بقانون السرية والعمومية.
هذا يعني أن موظفي المكتبة لديهم واجب كتمان السر .المعلومات الشخصية تعامل حسب التشريع
الحكومي لحماية المعلومات.
نقوم بتخزين معلوماتك الشخصية حتى نتمكن من تسجيل المواد المستعارة من قبلك والديون المترتبة
عليك في حال وجودها و كذلك حتى نتمكن من التواصل معك.

المعلومات يتم تخزينها للمستقبل ولكن لك الحق ان تطلب شطب هذه المعلومات عندما تقوم بإعادة
جميع المواد المستعارة وكل الديون المترتبة عليك تكون قد تمت تسويتها.
المعلومات عن موادك المستعارة تُحذف من لحظة إعادة تلك المواد المستعارة .إذا قمت بإستعارة
الكتب المقرؤة أو تم إيصال الكتب لمنزلك عن طريق خدمة توصيل الكتب المنزلية بواسطة موظفي
المكتبة في هذه الحالة موادك المستعارة سيتم تخزينها في نظام المكتبة بعد الحصول على موافقتك
الشخصية.
المكتبة تستقي المعلومات عن االسم والعنوان من  spar,سجل العناوين الشخصي الحكومي.

