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به کتابخانه خوش آمدید!

همه کتابخانههای ناحیه یستریکلند و هلسینگلند که کتابخانه هلگه ( )HelGe-bibliotekenخوانده
میشوند ،با همدیگر همکاری میکنند.
کارت امانت کتابخانه و مدت امانت
کارت امانت و پین کود برای امانت گرفتن کتاب الزامی است .کارت امانت شما برای امانت گرفتن از
همه کتابخانههای هلگه اعتبار دارد .با کارتی که دارید میتوانید کتاب ،کتاب الکترونیکی ،فیلم ،روزنامه،
کورس یادگیری زبان ،کتابهای صوتی و غیره را به امانت بگیرید  .شما با همین کارت میتوانید از تمامی
کتابخانههای هلگه امانت بگیرید ،کتاب پس بدهید ،رزرو کنید و یا خود را در صف متقاضیان برای امانت
گرفتن بگذارید.
مدت امانت بستگی به مورد امانت دارد .مدت امانت کتاب معموال چهار هفته است .فیلم و روزنامه به
مدت کمتری امانت داده میشوند .چند روزی پیش از اینکه مدت امانت تمام شود شما اس ام اس ویا
پیام الکترونیکی دریافت میکنید .قبض امانت را همیشه نگه دارید!
کارت امانت کتابخانه کارتی بها دار است .شما مسئول هر چیزی هستید که به امانت میگیرید .در
صورتی که شما کارت امانت خود را گم کنید باید با کتابخانه تماس بگیرید تا کسی دیگر نتواند با کارت
شما و به نام شما کتاب به امانت بگیرد.
بچههای که سن آنها شش سال به باالست میتوانند کارت خود را داشته باشند ولی والدین و یا
سرپرست آنهاست که تا سن هیجده سالگی مسئولیت همه چیزهای را که آنها به امانت میگیرند بر
عهده دارند.
اغلب خدمات مجانی است ولی نه همه آنها
امانت گرفتن کتاب از همه کتابخانههای هلگه رایگان است .ولی در صورتی که در موعد مقرر آنچه را
که امانت گرفتهاید پس ندهید ،باید برای هر چیز و هر روز تاخیر شده یک کرون بپردازید .بعضی از
کتابخانهها بازی تلویزیونی هم امانت میدهند .اگر پس دادن بازی تلویزیونی به تاخیر بیفتد ،باید برای
هر روز  10کرون بپردازید .اگر هزینه شما به  ٠١١کرون برسد ،کارت امانت شما مسدود میشود .در این
حالت شما نمیتوانید کارت امانت تازهای فراهم کنید مگر اینکه هزینه شما به کمتر از  ٠١١کرون برسد.
در صورتی که مورد امانت خراب و یا گم شود
قیمت امانتیهای کتابخانه که در صورت خراب شدن و یا از بین رفتن باید پرداخت شوند در زیر آمده
است .الزم به تذکر است که مبلغ آمده بستگی به مورد امانت و ارزش آن میتواند تغییر یابد.
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در سایت  www.helgebiblioteken.seمیتوانید کتاب جستجو و به اطالعات بیشتر دست یابید.

