Välkommen

till
biblioteken i Nässjö

بطاقة االستعارة:

فترات االستعارة:

إنه من المجاني الحصول على بطاقة االستعارة
المكتبية ولكن يتوجب عليك إظهار الهوية الشخصية
عند التقدم للحصول عليها.
يمكنك استخدام البطاقة المكتبية في جميع المكتبات
الموجودة في بلدية  .Nässjöأنت المسؤول عن كل ما
يتم استعارته بواسطة بطاقتك المكتبية .يتوجب عليك
إخبار المكتبة في حال فقدانك لبطاقتك المكتبية لكي
نقوم بإيقاف البطاقة بحيث ال يتمكن شخص آخر غيرك
من استخدامها.
في حال فقدان أو تلف البطاقة المكتبية يتوجب عليك
دفع مبلغ  20كرونة للحصول على بطاقة جديدة .عندما
توقع للحصول على بطاقة االستعارة فهذا يعني أنك
توافق على اتباع شروط وقواعد االستعارة من
المكتبة.

الكتب والكتب الصوتية :

 4أسابيع

األفالم:

أسبوع واحد

األلعاب:

أسبوعين

يتوجب حضور ولي األمر بالنسبة لألطفال الذين
تتراوح أعمارهم بين  16-5سنة والراغبين بالحصول
على البطاقة المكتبية ،يتوجب حينها على ولي األمر
إظهار الهوية الشخصية.
ولي األمر هو المسؤول عن كل ما يقوم الطفل
باستعارته لحد بلوغه الـ  18عاماً.

المجالت :أسبوع واحد من المكتبة المركزية  ،أسبوعين
من أحد المكتبات الفرعية الموجودة في البلدية.
(آخر عدد ليس لالستعارة المنزلية).
يمكنك تجديد استعارة جميع المواد التي قمت باستعارتها
ثالثة مرات على األكثر في حال عدم وجود شخص آخر
ينتظر الستعارة هذه المواد.
تجديد االستعارة يمكن أن يحدث إما عن طريق الموقع
اإللكتروني للمكتبة ،أو عن طريق البريد اإللكتروني ،أو
عن طريق الهاتف.
خارج كالَ من المكتبة المركزية والمكتبات الفرعية يتواجد
صندوق إرجاع حيث يمكنك إعادة ما قمت باستعارته
هناك.
المواد المستعارة التي توضع في صندوق اإلرجاع بعد
وقت الدوام يحتسب وقت إعادتها اعتبارا ً من يوم العمل
التالي.

االستعارة:
االستعارة الخارجية:
االستعارة من المكتبة مجانية بشكل كامل.
ً
يتوجب أن يكون الشخص قد بلغ الـ  16عاما ليتمكن
من استعارة األفالم واأللعاب.
جميع طلبات االستعارة مجانية ،حتى طلبات االستعارة
الخارجية من المكتبات األخرى الموجودة في السويد
مجانية.
عندما يكون طلبك جاهزا ً لالستالم سنقوم بإعالمك إما
عن طريق إرسال رسالة أو بريد إلكتروني.
في المكتبة المركزية ستحصل على رقم تسلسلي يمكنك
استخدامه لتجد طلبك في المكتبة.

االستعارة الخارجية تعني أن المكتبة تقوم باستعارة كتاب
من مكتبة أخرى خارج البلدية .االستعارة الخارجية تعامل
في المقام األول كإقتراح شراء .في حال كان لديك أسئلة
بخصوص االستعارة الخارجية يمكنك التواصل معنا عبر
البريد اإللكتروني:

fjarrlan@nassjo.se
لكل استعارة خارجية ال يتم استالمها تأخذ المكتبة غرامة
مقدارها  50كرونة.

النسيان يكلف:

الغرامات:

في حال نسيانك إعادة ما استعرته قبل انتهاء مدة
االستعارة يتوجب عليك دفع غرامة تأخير .سيصلك
تنبيهين في حال عدم إرجاعك أحد المواد المستعارة،
في ما بعد نقوم بإرسال فاتورة.

في حال فقدان ،تلف أو تخريب أحد المواد ال ُمستعارة من
المكتبة يصبح اإلنسان ملزم بالتعويض عن الضرر
ال ُمسبب.

إذا ما قمت بتسجيل بريدك االلكتروني في بطاقتك
المكتبية ستحصل على تذكير قبل ثالثة أيام من انتهاء
مدة االستعارة.
هذا التذكير عبارة عن مساعدة لك ،أنت ال تزال
مسؤوالً عن إعادة ما استعرته خالل المدة المحددة.
غرامات التأخير:

المواد المفقودة أو التالفة تبقى من ممتلكات المكتبة حتى
بعد دفع تكاليف التعويض.
الغرامات المترتبة في حالة فقدان أو تلف أحد المواد
المستعارة:
كتاب للبالغين أو كتاب صوتي:

300 kr

كتاب أطفال أو كتاب أطفال صوتي:

200 kr

مجلة أو كتاب جيب:

100 kr

يتم دفع غرامات التأخير في المكتبة .في المكتبة
المركزية يمكنك الدفع نقدا ً ،بواسطة البطاقة البنكية أو
عن طريق الـ  ،Swishبالمقابل ال تقبل المكتبات
الفرعية إال الدفع النقدي.

فلم أو لعبة:

600 kr

استعارة خارجية غير مستلمة:

50 kr

حاجز اإليقاف:

100 kr

في حال تجاوز غراماتك لـ  100كرون يتم إيقاف
بطاقتك المكتبية .عندما تدفع كامل الغرامات المترتبة
عليك ويُعاد ضبط حسابك ،عندها يمكنك االستعارة
من جديد.

في بعض الحاالت الخاصة عندما يتعلق األمر بالمواد
الثمينة ال ُمستعارة والطلبات من مكتبات أخرى ،يتم حساب
التعويض المطلوب في كل حالة على حدا.

خمسة كرونات  5 krعن كل يوم تأخير عن كل
استعارة.

Nässjö Stadsbibliotek
Måndag – fredag kl. 10.00-19.00
Lördag kl. 10.00-14.00
Dagstidningsrummet öppnar kl. 08.30 måndag - fredag.
Stadsbiblioteket ligger i Kulturhuset Pigalle med ingång från Stadsparken.
Telefon: 0380-51 82 33
E-post: stadsbiblioteket@nassjo.se
Biblioteksfilialer och Medborgarkontor
Anneberg

Bodafors

Telefon: 0380-51 77 14
mbk.anneberg@nassjo.se

Telefon: 0380-51 81 00
mbk.bodafors@nassjo.se

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

kl. 10.00-18.00
kl. 13.00-18.00
Stängt
kl. 10.00-18.00
kl. 10.00-15.00

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

kl. 10.00-18.00
kl. 10.00-15.00
kl. 10.00-15.00
kl. 10.00-18.00
kl. 10.00-15.00

Forserum

Malmbäck

Telefon: 0380-51 76 22
mbk.forserum@nassjo.se

Telefon: 0380-51 75 12
mbk.malmback@nassjo.se

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

kl. 10.00-18.00
kl. 10.00-15.00
kl. 13.00-18.00
kl. 10.00-18.00
kl. 10.00-15.00

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

kl. 10.00-18.00
kl. 10.00-15.00
kl. 10.00-18.00
Stängt
kl. 10.00-15.00
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