قواعد االستعارة

العربية

أهال بكم في المكتبات العامة
توجد ست مكتبات عامة في بلدية :Kungsbacka
مكتبة فيارأوس (, )Fjäråsمكتبة فريليس أوس ( )Frillesåsمكتبة كوالفيك ( )Kullavikمكتبة أونسوال ( )Onsalaمكتبة
أوسو ( )Åsaمكتبة فيرينز( )Fyrensباإلضافة الى حافلة الكتاب وسيارة الكتاب و خدمة الكتاب آتي .لديهم جميعا رقم الهاتف
المشترك التالي( 0300-83 80 20 :مجيب آلي).
في المكتبات العامة:
تستعير الكتب ،المطبوعات الدورية ،الموسيقى ،األفالم ،الكتب االلكترونية ،ألعاب التلفاز ووسائل اإلعالم األخرى .يمكنك
من بين األشياء األخرى أن البحث في األنساب ،استخدام قواعد البيانات ،قراءة الجرائد والنسخ.
على الموقع bibliotek.kungsbacka.se
يمكنك :إعادة االستعارة ،استعارة الكتب االلكترونية ،الحجز ،مشاهدة األخبار ،قراءة النصائح وتجذب اإلنتباه إلى فعالية
معينة ،استخدام القائمة المختصرة ،التقييم ،اقتراح الشراء ،ترى ما يحصل ،ترى أوقات الدوام.
تسجيل الدخول من خالل:
بطاقة المكتبة  +الرقم السري أو
من خالل الرقم الشخصي  +الرقم السري
بطاقة المكتبة العامة:
البطاقة هي وثيقة ذات قيمة عالية ولالستخدام الشخصي فقط .بحال فقدانك البطاقة يجب عليك القيام بتجميدها .ويتوجب عليك
تحديث المعلومات الشخصية وعنوان البريد االلكتروني الخاص بك.
عند طلبك لبطاقة المكتبة تقبل أنت تسجيل معلوماتك الشخصية .وفق قانون كتمان االسرار يمكن إعطاء معلومات عن ما قمت
بإستعارته لك أنت فقط .نحن ال نقوم بتخزين ما قمت باستعارته.
وقت االستعارة:
انتبه إلى المدة المخصصة لالستعارة التي تختلف تبعا لما تستعير .يوجد ذلك في اإليصال موضحا متى يجب إعادة الشيء
المعار .تأكد من إلغاء تسجيل جميع األشياء التي استعرتها عند إعادتها.
قد يتم تطبيق الحد األدنى للسن لبعض الوسائط.
إنها مسؤوليتك بأن تتأكد أن ما تستعيره كامل وغير متضرر .وعليك نفس المسؤولية عند إعادة الغرض المستعار.
الكتب ،الكتب الصوتية ،أقراص الموسيقا ،أفالم الوثائقية (الحقائق العلمية) ،المسلسالت التلفزيونية :تكون المدة المخصصة
لالستعارة أربعة أسابيع.
الدوريات ،ألعاب الحاسوب ،ألعاب التلفاز :تكون المدة المخصصة لالستعارة أسبوعين فقط.

أفالم الـ  :DVDتكون المدة المخصصة لالستعارة أسبوع واحد .

االستعارة المتأخرة:
بعد تجاوز تاريخ إعادة االستعارة يتم إضافة رسم إضافي لكل يوم تأخير.
بعد ذلك ترسل رسالة تذكير وفاتورة (رسم على كل مراسلة).
ترسل الفواتير غير المدفوعة إلى جباية الديون.
يتم تجميد بطاقة المكتبة حتى يتم إعادة االستعارة والدفع قد حصل.
الرسوم  /التعويض:
بطاقتك المكتبية األولى تكون مجانية ونقوم بأخذ رسوم إذا كنت تحتاج بطاقة أخرى جديدة.
بحال قمت بإعادة األغراض المستعارة متأخرا نقوم بأخذ رسوم تأخير.
أنت ملزم بالتعويض عما التقوم بتسليمه وعما يتعرض للتخريب.
أنت الذي قدمت عنوان بريد الكتروني ستصلك رسالة تذكير عن طريق البريد االلكتروني .وكخدمة إضافية تحصل على
تحذير قبل ثالثة أيام من نهاية وقت االستعارة.
رسم التأخير  2كرونه يوميا عن الوسائط.
رسم التأخير عن األفالم التمثيلية  20كرونه يوميا عن كل فيلم.
رسم رسالة التذكير األولى  20كرونه.
رسم رسالة التذكير الثانية  20كرونه.
الفاتورة  40كرونه.
نحن ال نتحمل مسؤولية األضرارالتي قد تسببها الوسائط المعارة ألجهزتك الخاصة.
الكمبيوترات:
الكمبيوترات هي مجانية االستخدام ويمكنك تسجيل الدخول بها من خالل بطاقة المكتبة أو الرقم الشخصي  +الرقم السري.
تسجل الدخول من خالل كمبيوترك الشخصي بشبكتنا الالسكية المفتوحة المسماةguset.kungsbacka.se :

