
 معلومات
كومون هيبي ببليوتيك  

 
 

عمومية مكتبة هي كومون هيبي ببليوتيك  
 

 بناء. عمومية مكتبة سويا تشكل عناوين ثالثة ينالد. وتارنشو أوسترفوال هيبي، في موجودة كومون هيبي ببليوتيك
 بإمكانك عندنا عليها تحصل التي االستعارة بطاقة إن. الوسائط وموجودات العمل وسياسة المستخدمين نتقاسم عليه

.عناويننا جميع في استخدامها  
 

االستعارة بطاقة  
 األشياء كل مسؤولية بنفسك وتتحمل شخصية البطاقة. مجانية وهي البلدية أرجاء جميع في تسري االستعارة بطاقة
 التي األشياء بإعادة تقم لم إذا. الهاتف رقم أو العنوان أو االسم غّيرت إذا تبليغنا عليك. بالبطاقة استعارتها تتم التي

. بطاقتك فعالية توقيف خطر تجابه فإنك ديونك تدفع ال أو/و استعرتها  
 

المتكررة واالستعارة االستعارة أوقات  
 استعارتها في الرغبة وقت في المادة على انتظار طابور هناك كان إذا. يوما 28 هي العادية االستعارة فترة إن

 يكن لم إذا الشيء هذا يسري. استعارتك بتكرار تقوم أن يمكن األحيان معظم في. يوما 14 االستعارة فترة فتكون
.المادة لهذه انتظار طابور هناك  

 لدينا الموجودة العروض
 سهلة كتب وخاصة   ، الحجم كبيرة بحروف وكتب ، صوتية وكتب ، يومية وصحف ، ومجالت ،مختلفة بلغات األدب لدينا ستجد
 مكتبة في. لدينا العامة الكمبيوتر أجهزة استخدام بإمكانك. المختلفة اإللكترونية والخدمات الرقمية المواد أيضا نعرض كما. القراءة
 .االستقبال مكتب عند ذلك عن بلّغ. هناك موظفين وجود حالة في كمبيوتر جهاز حجز إلى تحتاج هيبي
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 الرسوم
 بُعد عن واالستعارة والمطالبات اإلضافي الوقت

 
 البالغين وسائط
 (خطابين يُرسل) كرونات 10: التذكير خطاب إرسال
 ونةكر 20" التعويض مطالبة إرسال

 
 بٌعد عن االستعارة

 كرونة 20: مادة كل عن
 كرونة 40: مقالة عن نسخة لكل

 التعويض رسوم
 (للطفل) كرونة 10 و( البالغ للشخص) كرونة 25: االستعارة بطاقة تجديد
 كرونة 320: صوتي كتاب/  للبالغين كتاب

 كرونة 200: دي سي اسطوانة /موسيقى
 كرونة 700: بُعد عن استعارة
 كرونة 0 32 كرونة، 55: ديةفر مجالت
 كرونة 320: سنوية مجالت
 كرونة 4000: ديسي جهاز رقمية، مساعدة أدوات
 كرونة 4000: آيباد جهاز رقمية، مساعدة أدوات
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