قواعد االستعارة

لقد اطلعت عىل قواعد االستعارة من املكتبة ،وألتزم باتباعها.
االسم العائيل

أنت ملزم كمستعري ،أن تكون عىل علم بقواعد االستعارة السارية باملكتبة ،وأن تحرتمها.
قواعد االستعارة وقيمة الرسوم قابلة للتغيري.

االسم الشخيص
الرقم الرسي ( 4أرقام)

الرقم الشخيص ( 10أرقام)

رقم الهاتف

عند
عنوان الشارع

العنوان الربيدي

الرقم الربيدي
الربيد اإللكرتوين
التوقيع

بطاقة االستعارة

بطاقة االستعارة التي تحصل عليها ألول مرة مجانية،
كام ميكنك استصدارها عرب إظهار بطاقة هوية سارية
املفعول .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
عم استعاره أطفاله.
مبا متت استعارته .الحاضن مسؤول اَّ

بيانات الحاضن .تمُ أل إذا كان عمر املستعري بني  6و  18سنة.

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.

االسم العائيل للحاضن
االسم الشخيص للحاضن

تجديد االستعارة والحجز

العنوان (إذا كان للحاضن عنوان آخر غري املذكور أعاله)

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.

كحاضن ،أرخص البني أن يحصل عىل بطاقة االستعارة .لقد اطلعت عىل قواعد االستعارة من املكتبة ،وأتحمل مسؤولية اتباعها.

الرقم الرسي

رقم الهاتف

عند التسجيل ،تختار رقماً رسيًّا رباع ًّيا ،يك تتمكن من
االستعارة واالستفادة من خدماتنا اإللكرتونية.
bibliotek.nykoping.se

توقيع الحاضن

تم تحيينه بتاريخ 2015-01-01

التذكري

•إذا مل ترجع ما استعرته يف الوقت املحدد ،تتوصل
بتذكري بعد أربعة عرش يو ًما من التاريخ املحدد .الكتب
املحجوزة من طرف اآلخرين تُطلب 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 تجاوز تاريخ اإلعادة
استعارة الكبار  /كتاب
االستعارة الرسيعة
استعارة الدي يف دي

 4كرونه يف اليوم
 4كرونه يف اليوم
 4كرونه يف اليوم

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  200كرونة .تبلغ رسوم
التأخّر القصوى عن كل مادة  100كرونة.
إذا وصل مجموع الدين  50كرونه أو أكرث ،تُحرم من
خدمات املكتبة ،إىل أن تدفع الدين الذي عليك.

