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Kütüphaneye hoş geldiniz
Gästrikland ve Hälsinglanddaki bütün kütüphaneler ortak (birlikte) çalışıyorlar. Onların ortak isimleri
HelGe-biblioteken’dir.
Ödünç alma (üye) kartı ve zamanı
Kitap ödünç alabilmek için ödünç alma kartı ve şifrenin olması gerek. Ödünç alma kartını tüm
HelGe-biblioteken’de kitap, e.kitap, filim, gazete, dil kursları, ses kitapları (CD) v.s ödünç almak için
kullanabilirsin. İstediğin HelGe-biblioteken’de ödünç alabilirsin, ödünç aldığını teslim edebilirsin,
sıraya girebilir veya ısmarlayabilirsin.
Ödünç alma müddeti (zamanı), neyi ödünç aldığına bağlıdır. Kitapları, genellikle dört hafta kadar
ödünç alabiliyorsun. Filim ve gazete ödünç alma zamanı daha kısadır. Ödünç alma zamanın bitmeden
birkaç gün önce sana e-posta veya sms yoluyla bir mesaj gelebilir. Ödünç alma mabuzunu iyi
muhafaza et!
Ödünç alma kartın değerli bir belgedir. Kartınla ödünç alınan her şeyden sen mesulsun. Kartını
kaybettiğin an hemen kütüphaneye bildirmelisin ki senin kartınla senin dışında kimse kitap ödünç
almasın.
Altı yaşını dolduran çocuklar da kendi adına Ödünç Alma (üye) kartı alabilirler. Ama çocuk 18 yaşına
girene kadar ebeveynler veya çocuğun velisi, çocuğun ödünç aldığından mesuldur.
Çoğu bedava ama hepsi değil
HelGe-biblioteken’de ödünç alma bedavadır. Ama ödünç aldığını zamanında geri vermezsen, geçen
her gün ve ödünç aldığın her şey için 1 Kron ücret ödeyeceksin. Bazı kütüphanelerden TV-oyun CD
ödünç alınabiliniyor. Eğer bir TV-oyun zamanından geç geri verilirse, geçen her gün için 10 Kr ücret
alınıyor. Eğer bu şekilde gecikme ücretin 100 Kr ve daha fazla olursa Üye kartın durdurulur. Borcun
100 kr altina düşmediyi müddetçe de ödünç bir şey alamazsın
Herhangi bir şey kaybolur veya bozulursa
Ödünç aldığın bir şey kaybolur veya tahrip edilmişse karşılığı aşağıdaki listeye göredir. Bilmen gereken
şey, bu ücretler kayıp edilen veya bozulan eşyanın fıyatının yüksekliğine göre değiştiyidir:
Yetişkin kitabı veya yetişkin sesli kitabı (CD)

300 kr

Çocuk kitabı ve çocuk ses kitabı (CD)

200 kr

Müzik CD

200 kr

Çocuk CD

150 kr

Gazete

50 kr

Filim ve TV-oyunu

500 kr

Dil ve CD-rom

500 kr

Daısy konuşma kitabı

150 kr

Üye kartı (ödünç alma kartı)

20 kr

www.helgebıblıoteken.se adresinden kitap ve diğerlerini arayabilir onlarla ilgili daha fazla
okuyabilirsin.

