ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ

Persiska

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﮫ اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻮرھﻮﻟﻢ ،ﻧﻮردﻣﺎﻟﯿﻨﮓ ،روﺑﺮﺗﻔﻮرش ،اﻣﺌﻮ ،وﯾﻨﺪﻟﻦ و ون-ﻧﺲ ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ.
ﮐﺎرت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ
در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺎﺣﯿﮫ اﻣﺌﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮاﯾﮕﺎن اﻣﺎﻧﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺑﺮای اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ دارﯾﺪ .ﮐﺎرت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ را ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺪرک ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ ﻣﺪرک ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ﺳﻮﺋﺪدی ﯾﺎ آدرس ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻨﺼﻮرت ﮐﺎرت ﺷﻤﺎ ﺳﮫ ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر
ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺗﮭﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﯾﺪ ﮐﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺎرت در ھﻤﮫ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ھﺎی ﻧﺎﺣﯿﮫ اﻣﺌﻮ
اﻋﺘﺒﺎر دارد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﻣﯽ روﯾﺪ ﮐﺎرت را ﺑﮫ ھﻤﺮاه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﮔﺮ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و اﺗﺎق ﮔﺮوھﯽ را رزرو ﮐﺮده ،از ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
اﻣﺎﻧﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﺸﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺎرت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎﯾﯽ ﮐﮫ  ۱۸ﺳﺎﻟﺘﺎن ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﻧﺸﺎن دادن
ﻣﺪرک ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﻮد و ﯾﺎ ﯾﮏ ﮔﻮاھﯽ ﺑﮫ ھﻤﺮاه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﮐﺎرت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﯾﮏ ﻣﺪرک ﺷﺨﺼﯽ دارای ارزش اﺳﺖ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺌﻮل اﻣﺎﻧﺖ ھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺌﻮل ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﮫ ﮐﺘﺎب و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺎﻟﻢ و در زﻣﺎن درﺳﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﺷﻮد .در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﮫ ای ﺷﻮﯾﺪ.
اﮔﺮ ﮐﺎرت ﺧﻮد را ﮔﻢ ﮐﺮده اﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﭼﮫ زودﺗﺮ آن را ﻣﺴﺪود ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از طﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ و ﯾﺎ وارد ﺷﺪن ﺑﮫ
 Minabibliotek.seاﻧﺠﺎم دھﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻗﺒﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏ ھﺰﯾﻨﮫ ﮐﺎرت ﺟﺪﯾﺪی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣﺴﺌﻮل اﻣﺎﻧﺖ ھﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ھﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن اﺗﻤﺎم زﻣﺎن اﻣﺎﻧﺖ ﮔﯿﺮی ،ﯾﺎدآوی ﺑﺮای ﮐﺘﺎب ھﺎی دارای ﺗﺎﺧﯿﺮ و اطﻼع ﯾﺎﺑﯽ در
ﻣﻮرد وﺻﻮل ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی رزرو ﺷﺪه اﯾﻤﯿﻞ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت از طﺮﯾﻖ اس ام اس ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
ﻣﺮزھﺎی ﺳﻨﯽ
ﺑﺮای اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎﯾﺪ  ۱۵ﺳﺎل و ﺑﺮای اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎزی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ  ۱۵ﺳﺎل داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزی ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ۱۶
ﺳﺎل و ﯾﺎ  ۱۸ﺳﺎل داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﮐﺪ ﭘﯿﻦ
ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﯾﮏ ﮐﺪ ﭼﮭﺎر رﻗﻤﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﺗﺘﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺪ در زﻣﺎن اﻣﺎﻧﺖ ﮔﯿﺮی ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﺑﺮای وارد ﺷﺪن ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ ،Minabibliotek.se ،ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ از
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ھﺎ از اﯾﻦ ﮐﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ وای ﻓﺎی ،ﮐﺎﻣﭙﻮﺗﺮھﺎ و اﺗﺎق ھﺎی ﮔﺮوه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻣﺎﻧﺖ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻣﺎﻧﺖ ﮔﯿﺮی ﺧﻮد را از طﺮﯾﻖ  Minabibliotek.seو ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﮭﻠﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻣﺎﻧﺖ آن را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ھﺰﯾﻨﮫ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
اﺟﻨﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای اﻣﺎﻧﺖ آﻧﮭﺎ ﺻﻒ اﻧﺘﻈﺎر وﺟﻮد دارد و ﯾﺎ دارای ﻣﺪت اﻣﺎﻧﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ھﺴﺘﻨﺪ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻣﺎﻧﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

رزرواﺳﯿﻮن
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﺎﻧﺖ داده ﺷﺪه و ﯾﺎ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ دﯾﮕﺮی در ﻧﺎﺣﯿﮫ وﺟﻮد دارد رزرو ﮐﻨﯿﺪ.
ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﯾﮏ ھﺰﯾﻨﮫ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﮐﺘﺎب ھﺎ و اﺟﻨﺎس دﯾﮕﺮی ﮐﮫ دﯾﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮﻧﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ھﺰﯾﻨﮫ ﺗﺎﺧﯿﺮ را از روزی ﮐﮫ  ۱۸ﺳﺎﻟﺘﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ھﺰﯾﻨﮫ را ﺑﺎ ﮐﻤﻞ ﻣﯿﻞ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن آﻧﭽﮫ ﮐﮫ دارای ﺗﺎﺧﯿﺮ اﺳﺖ
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ھﺰﯾﻨﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺟﻤﻊ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﺗﺎﺧﯿﺮ  ۵۰ﮐﺮون ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎرت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﮫ ﻣﺴﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت
ﻗﺒﺾ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﯿﺰ ارﺳﺎل ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﯾﮏ ھﺰﯾﻨﮫ ارﺳﺎل ﻗﺒﺾ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
اﮔﺮ اﺟﻨﺎس اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﭘﺲ از دو ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻗﺒﺾ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ آﻧﮭﺎ ارﺳﺎل ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻗﺒﺾ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎﯾﯽ ﮐﮫ زﯾﺮ  ۱۸ﺳﺎل ھﺴﺘﯿﺪ ﺑﮫ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺘﺎن ارﺳﺎل ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ھﺰﯾﻨﮫ ﺗﺎﺧﯿﺮی ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮای اﻣﺎﻧﺖ ھﺎ از ﻧﻮع »ﮐﺘﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ« ،اﻣﺎﻧﺖ ﮐﺘﺎب ھﺎی ﺻﻮﺗﯽ ،اﻣﺎﻧﺖ از طﺮﯾﻖ ﭘﺴﺘﭽﯽ و اﻣﺎﻧﺖ از طﺮﯾﻖ اﺗﻮﺑﻮس ﮐﺘﺎب ھﺰﯾﻨﮫ ﺗﺎﺧﯿﺮ درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ھﺰﯾﻨﮫ  ۲۰۰ﮐﺮون ﺑﺮای ھﺮ ﺟﻠﺪ اﺳﺖ.
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ھﺰﯾﻨﮫ ﺑﺮای ھﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن  ۲۰۰ﮐﺮون اﺳﺖ.
ﻏﺮاﻣﺖ
ﺑﺮای اﺟﻨﺎس ﮔﻢ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺻﺪﻣﮫ دﯾﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ارزش ﮔﺬاری ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ  ۵۰ﮐﺮون ھﺰﯾﻨﮫ اداری ﺑﺮای ھﺮ ﺟﻠﺪ ﻏﺮاﻣﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﮔﺮ اﺟﻨﺎس ﭘﺲ از ارﺳﺎل ﯾﮏ ﻗﺒﺾ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ  ۵۰ﮐﺮون ھﺰﯾﻨﮫ اداری ﺑﺮای ھﺮ ﻗﺒﺾ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﺴﺎب ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ھﺰﯾﻨﮫ ﺗﺎﺧﯿﺮ
ﺑﺮای اﺟﻨﺎس ﮔﻢ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺻﺪﻣﮫ دﯾﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﺎرت ﮔﻢ ﺷﺪه ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل  ۲۰ﮐﺮون ھﺰﯾﻨﮫ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .ﮐﺎرت ھﺎی ﮔﻢ ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن  ۱۰ﮐﺮون ھﺰﯾﻨﮫ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
اﻣﺎﻧﺖ از راه دور
اﻣﺎﻧﺖ از راه دور از ﺳﻮﺋﺪ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻧﻮردﯾﮏ ھﺰﯾﻨﮫ ای ﻧﺪارد .اﻣﺎﻧﺖ از راه دور از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎرج از ﻧﻮردﯾﮏ  ۲۰۰ﮐﺮون ﺑﺮای ھﺮ
ﺟﻠﺪ اﺳﺖ.
اطﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ
اطﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ و اﻣﺎﻧﺖ ھﺎ و رزرواﺳﯿﻮن ھﺎی ﺟﺎری ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ھﺎی ﻧﺎﺣﯿﮫ اﻣﺌﻮ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اطﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد اﻣﺎﻧﺖ ﮔﯿﺮی و رزرواﺳﯿﻮن ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻨﺎد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ و ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ وظﯿﻔﮫ رازداری
دارﻧﺪ.
اطﻼﻋﺎت ﻓﺮدی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﺣﻔﺎظﺖ از اطﻼﻋﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اطﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻧﺎم و آدرس اﻓﺮاد را از اﺳﭙﺎر ،ﻓﮭﺮﺳﺖ آدرﺳﮭﺎی ﺷﺨﺼﯽ دوﻟﺖ ،درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

