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اطالع رسانی

کتابخانه کمون ِهبی

کتابخانه ِهبی یک مجموعه کتابخانه است.

کتابخانه کمون ِهبی در ِهبی ،اوسترووال و تَرنشو جود دارد .ما سه آدرس مختلف داریم که مجموعاً یک کتابخانه را تشکیل می دهند .از
اینرو ما کارکنان ،خط مشی و کتاب و مدیای مشترکی مابین خود داریم .از کارت کتابخانه ای را که از ما دریافت می کنید می توانید در
هر سه آدرس استفاده کنید.

کارت کتابخانه

کارت کتابخانه در سراسر کمون معتبر بوده و رایگان است .کارت کتابخانه یک کارت شخصی است و شما مسئولیت همۀ کتابها و
وسایلی که با آن قرض گرفته می شوند را بر عُهده دارید .اگر نام ،آدرس یا شماره تلفن خود را عوض کردید به ما اطالع دهید .اگر کتابها
و وسایلی را که قرض گرفته اید پس ندهید و/یا بدهی های احتمالی خود را پرداخت نکنید احتمال دارد کارت شما مسدود شود.

مدت زمان قرض گرفتن و قرض مجدداً
مدت عادی قرض گرفتن  28روز است .اگر برای کتاب یا وسیله مورد نظر افرادی در صف نوبت باشند ،مدت قرض گرفتن  14روز
است .اغلب می توانید کتاب یا وسیله ای را قرض گرفته مجدداً قرض کنید .به شرط آنکه برای کتاب یا وسیله مورد نظر کسی در صف
نوبت نباشد.

کتابها و وسایل ما

در کتابخانه ما کتاب به زبان های مختلف ،نشریات ،روزنامه ها و کتابهای گویا ،کتابهای حروف درشت و کتابهای آسان ویژه وجود دارد.
ما همچنین وسایل/مدیای دیجیتال و خدمات الکترونیک مختلف نیز ارائهر می کنیم .از کامپیوترهای همگانی ما می توانید استفاده کنید .در
کتابخانه ِهبی اگر کارکنان حضور داشته باشند می توانید وقت استفاده از کامپیوتر رزرو کنید .برای اینکار به کارکنان در پیشخوان
بگویید.

در وبسایت ما اطالعات بیشتری وجود داردwww.biblinord.se :

هزینه ها

مدت اضافی ،طلب و قرض گرفتن از راه دور
وسایل/مدیای بزرگساالن
ارسال برگ یادآوری 10 :کرون برای هر برگ (دو برگ ارسال می
شود) ارسالی بابت مطالبه غرامت 20 :کرون

قرض گرفتن از راه دور
هر کتاب/وسیله/مدیا 20
کرون بابت هر نسخه 40
کرون

هزینه های غرامتی
تجدید کارت کتابخانه 25 :کرون (بزرگساالن) 10 ،کرون
(کودکان) کتاب بزرگساالن/کتاب گویا 320 :کرون
سی.دی موزیک  200کرون
قرض گرفتن از راه دور  700کرون
نشریات منفرد  55کرون 320 ،کرون
نشریات سالیانه 320 :کرون
وسایل کمکی دیجیتال ،دستگاه پخش کتاب گویا4000 :
کرون وسایل کمکی دیجیتال ،آیپد 4000 :کرون

