بطاقة المكتبة:
حتى تتمكن من االستعارة انت بحاجة استخدام كرت المكتبة او رقم حسابك في المكتبة و الرمز الخاص
بك (الكود ).
عند فتح حساب في المكتبة لك أو لطفلك فأنت توافق على ان بياناتك الشخصية انت و طفلك تسجل
حسب القوانين المتبعة .
يتم استخدام البيانات وتخزينها فقط في نظام المكتبة الرقمية ويتم حذفها إذا لم تفعل أو تستخدم بطاقة
المكتبة لمدة خمس سنوات ،أو بناء على طلبك .يمكنك اختيار ما إذا كنت ترغب في استخدام رقم
الضمان االجتماعي الخاص بك أو بطاقة المكتبة لالستعارة .
انت المسوؤل عن كل ما تستعير من بطاقتك او من بطاقة طلفك.
كل ما تستعيره من المكتبة او تقوم بحجزه مسجل في نظام المكتبة  .وهذه المعلومات سرية وال يحق
الحد غير مصرح له باالطالع عليها  .وحالما يتم اعادة المواد المعارة الى المكتبة يتم حذف هذه البيانات
من النظام اذا لم يكن هناك غرامات غير مدفوعة او اذا لم تجدد االعارة .
إذا فقدت بطاقة المكتبة الخاصة بك،الرجاء ابالغنا.

الطلب والحجز على قائمة االنتظار:
يمكنك طلب او حجز مادة ما عن طريق قائمة االنتظار (االحتياط) عبر شبكة
اإلنترنت أو الهاتف أومباشرة في المكتبة وهذه الخدمة مجانية.
إذا كانت المادة موجودة داخل المكتبة فان موظف المكتبة سوف يضعها لك جانبا
وسيتم إعالمك عن طريق البريد اإللكتروني أو البريد العادي عندما تكون المادة المطلوبة متوفرة.
وفي حالة عدم وجود المادة التي ترغب بها يمكنك اقتراح شراء المادة أو استعارتها من اي مكتبة اخرى
ورسم هذه الخدمة  ۲٥كرون يتم دفعها عند استالم المادة المطلوبة.
يمكنك تقديم اقتراح الشراء اواالستعارة من اي مكتبة اخرى عن طريق
النت ،الهاتف او مباشرة في المكتبة.

hتكلفة النسيان أو الغرامة :
اذا كنت قد نسيت اعادة ما استعرته في الوقت المحدد تحصل على اشعار تذكير.وتكلفة االشعار االول
 ۲٥كرون واذا لم يتم ارجاع المادة المستعارة على الرغم من اشعار التذكير سوف تحصل على اشعار
تذكير اخر وهذه المرة بتكلفة  ٥۰كرون.
تستطيع دفع رسم االشعار عن طريق موقع المكتبة االلكتروني او بالمكتبة مباشرة.
اذا كنت مدينا للمكتبة بمبلغ  ۷٥او اكثر فلن تتمكن من االستعارة مرة اخرى قبل سداد الرسوم المترتبة
عليك.
االطفال اقل من عمر  ۱۸عام غير مكلفين بدفع اي رسوم ولكن يتم حجب االستعارة عنهم عند االشعار
الثاني.
اذا لم يتم اعادة المواد المستعارة رغم اشعارات التذكير سوف تحصل على فاتورة بما في ذلك االطفال.
يجب عليك تعويض المواد التي فقدت او تضررت اثناء فترة االستعارة.
امثلة عن رسوم التعويض:
كتب االطفال  ۱٥۰كرون
وكتب البالغين ۲٥۰

hمدة االعارة:
تختلف مدة االعارة اعتمادا على نوع المادة المستعارة يمكنكك استعارة مادة ما ثالث مرات شريطة ان
تكون هذه المادة غير مطلوبة على الئحة االنتظار ويمكن ان يتم التجديد عن طريق الموقع في شبكة النت
او عبر الهاتف او عن طريق المكتبة مباشرة.
المواد التي يمكنك استعارتها لمدة  ۲۸يوم هي:
الكتب
الكتب الصوتية
الكتب الصوتية القصيرة
الكتب االلكترونية
المواد التي يمك نك استعارتها لمدة اسبوعين هي:

المجالت
االفالم
سيديات الموسيقا

المواد التي يمكنك استعارتها لمدة اسبوع واحد وغير قابل للتجديد هي :
العاب التلفاز،افالم الفيديو.

أفرع المكتبة
مكتبة المدينة
االثنين  ،الثالثاء والخميس من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السابعة مساءا .
االربعاء من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة السابعة مساءا .السبت من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية
ظهرا.
Hantverksgatan 18-20, Box 705
572 28 Oskarshamn

الحافلة الثقافية
جدول المواعيد متوفر بالمكتبة وعلى صفحتنا على شبكة النت
Kulturbussen@oskarshamn.se
0491-880 28

Figeholm
الثالثاء 16-12
الخميس 19-15

biblioteket.figeholm@oskarshamn.se
Marknadsgatan 5, 572 75 Figeholm
0491-76 43 53

g

Kristdala

االثنين والثالثاء 19-15
االثنين 14-10

biblioteket.kristdala@oskarshamn.se
Torggatan 3, 572 73 Kristdala
0491-76 43 52
g

Påskallavik

المكتبة مغلقة بشكل مؤقت لحين االنتقال الى مكان جديد .
g

مالحظة  :تتغير المواعيد في االشهر التالية :حزيران ،تموز ،اب وفي ايام العطل الرسمية.

