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قواعد االستعارة
والرسوم

قواعد االستعارة

الئحة األسعار

أنت ملزم كمستعري أن تكون عىل علم بقواعد االستعارة السارية باملكتبة وأن تحرتمها.
قواعد االستعارة وقيمة الرسوم قابلة للتغيري.
بطاقة االستعارة
بطاقة االستعارة التي تحصل عليها ألول مرة
مجانية ،كام ميكنك استصدارها عرب إظهار
بطاقة هوية سارية املفعول .األطفال دون سن 18
سنة الذين ال ميلكون بطاقة هوية ،يحتاجون إىل
توقيع الحاضن باستامرة خاصة .عند ضياع بطاقة
االستعارة ،يتم تعويضها بأخرى تدفع عنها رسو ًما.
ينبغي عليك أن تعرف أن بياناتك الشخصية
مسجلة ،وميكن استعاملها عند الحاجة ،إلرسال
الفاتورة وتحديد العنوان.
إن بطاقة االستعارة وثيقة رسمية .يجب إبالغ
املكتبة فو ًرا عند ضياعها ،كام يجب اإلبالغ عن
تغيري االسم والعنوان.
تستعري من املكتبة باستعامل بطاقة االستعارة
الخاصة بك ،أو باستعامل رقمك الشخيص والرقم
الرسي .أنت املسؤول عن إرجاع كل ما متت استعارته
ببطاقة االستعارة الخاصة بك يف الوقت املحدد،
وبدون إلحاق أي رضر مبا متت استعارته .الحاضن
عم استعاره أطفاله.
مسؤول اَّ

األجل املحدد لالستعارة

األجل املحدد هو عادة أربعة أسابيع .قد يقلَّص هذا
األجل عند الحاجة ،كام قد ميدد خالل الصيف.
تفضل باحرتام األجل املحدد لالستعارة.

تجديد االستعارة والحجز
ميكنك تجديد االستعارة إىل غاية خمس مرات ،إذا مل
يكن هناك من ينتظر ما تستعريه .تجديد االستعارة
يتم عرب املوقع اإللكرتوين أو يف املكتبة أو عرب
الهاتف.

الوسائط اإلعالمية املطلوبة ،تأخذها خالل سبعة أيام.

التذكري
•إذا مل ترجع ما استعرته يف الوقت املحدد،
تتوصل بتذكري بعد أربعة عرش يو ًما من التاريخ
املحدد .الكتب املحجوزة من طرف اآلخرين ت ُطلب
يف اليوم املوايل لتاريخ اإلعادة.
•إذا مل ترجع ما استعرته برغم التذكري ،تتوصل
بفاتورة بعد  28يو ًما من تاريخ اإلعادة .هناك
رسوم  50كرونه كذلك عىل هذه الفاتورة.
•يف حالة ما إذا مل تعد ما استعرته أو مل تدفع
الفاتورة ،تحال قضيتك عىل مؤسسة تحصيل
الجبايات.

رسوم التأخّر يف إعادة املادة امل ُستعارة
استعارة الراشدين/كتاب
االستعارة الرسيعة
استئجار أقراص الفيديو الرقمي
()DVD

الخدمات اإللكرتونية

 4كرونات باليوم
 4كرونات باليوم
 4كرونات باليوم

يبدأ احتساب رسم التأخّر اعتبارا ً من اليوم األول الذي ييل آخر
يوم من فرتة االستعارة .يف حال عدم تسديد الرسوم عند إعادة
املادة امل ُستعارة ،يبقى الدين مرتاكامً عليك .األطفال الذين يقل
عمرهم عن  18عاماً ال يدفعون رسوم التأخّر.
وسائط األطفال ،ما عدا األفالم املستأجرة ،ال تستوجب رسوم
التأخّر .تبلغ رسوم التأخّر القصوى عن كل استعارة 200
كرونة .تبلغ رسوم التأخّر القصوى عن كل مادة  100كرونة.
إذا وصل مجموع الدين  50كرونه أو أكرث ،ت ُحرم من
خدمات املكتبة ،إىل أن تدفع الدين الذي عليك.

بطاقة استعارة جديدة
نسخ ورق A4
نسخ ورق A3
نسخ ملون لورق A4
نسخ ملون لورق A3
طبع من الكمبيوتر  /الفاكس
الفاكس  -داخل السويد
الفاكس  -خارج السويد،
الصفحة األوىل
باقي الصفحات
السكَان
ْ
جهاز العرض الشفاف

 20كرونه
 2كرونه
 4كرونه
 5كرونه
 10كرونه
 2كرونه للصفحة
 5كرونه للصفحة
 20كرونه
 5كرونه
 5كرونه للصفحة
 5كرونه للوحدة

الرسوم القياسية للوسائط املترضرة أو املفقودة
يجري تحديد التعويض عن الوسائط املترضرة أو املفقودة
استنادا ً إىل تكلفة إعادة رشائها ،برشط أال يقل عن املبلغ
القيايس املحدّد لكل مادة .وت ُعترب املادة مفقود ًة بعد ميض 28
يوماً عىل انتهاء فرتة االستعارة .تحتفظ لجنة الثقافة وأوقات
الفراغ بحق القيام بتقييم خاص حيثام كان ذلك مناسباً.
أمثلة عىل األسعار املوحدة
الوسائط اإلعالمية للكبار
الوسائط اإلعالمية للصغار
دروس اللغة
استعارة الدي يف دي
وألعاب التلفزيون
اليس دي روم
الدوريات
كتب الجيب

 250كرونه
 150كرونه
 500كرونه أو إىل
غاية السعر الفعيل
 600كرونه
 350كرونه
 50كرونه
 50كرونه

إذا كانت لديك بطاقة االستعارة والرقم الشخيص،
فمن بني ما ميكنك االستفادة منه ،هناك اآليت:
•تجديد االستعارة (لغاية خمس مرات)
•الحجز  /إلغاء الحجز
•إلغاء بطاقة االستعارة التي تخصك
•تغيري رقمك الرسي
•اختيار الحصول عىل إبالغ الحجز والتذكري بتجاوز
تاريخ اإلعادة ،عرب الربيد اإللكرتوين أو الرسائل
الهاتفية.
•اقرتاح املشرتيات
•طلب االستعارة عن بعد
•االطالع عىل ديونك املحتملة
أليس لديك رقم رسي؟ قم بزيارة املكتبة ،وقدم
بطاقة هويتك ،يك نستخرج لك رقماً رسيًّا.
عىل املوقع اإللكرتوين للمكتبة ،من بني ما ميكنك
القيام به ،هناك اآليت:
•تحميل الكتب اإللكرتونية
•االستامع إىل الكتب الصوتية اإللكرتونية
املتدفقة
•تحميل املوسيقى اإللكرتونية
•قراءة الجرائد اليومية بلغات متعددة
•االستشارة والتحفيز بخصوص الكتب
•الحجز لالستشارة
•الحصول عىل معلومات بخصوص أنشطتنا
bibliotek.nykoping.se

أهالً وسهالً يف مكتبتك!

