
 Göta أھالً وسھالً بكم في مكتبة
بطاقة المكتبة ساریة في كافة المكتبات العامة في      

 Tranås   و  Östergötland

یمكنك إستعارة وحجزالكتب ،الصحف ،الموسیقى ،األفالم وألعاب الفدیو (وسائل االعالم) من كافة مكتباتنا. •
وبإمكانك أیضاً إعادتھا الى أَيِّ من ھذه المكتبات. 

إستعارة الكتب ،الصحف ، الموسیقى، ألعاب الفیدیو مجانیة. في بعض المكتبات یتوجب علیك دفع رسم لغرض •
 .Tranås و  Östergötland  إستعارة فلم. في حین تُلزم بعض المكتبات دفع رسوم إلستعارة الكتب خارج

في الموقع األلكتروني : www.gotabiblioteken.se  بإمكانك البحث، حجز وتجدید اإلستعارة. •
في الموقع األلكتروني : www.gotabiblioteken.se بإمكانك تحمیل الكتب بشكل إلكتروني وإستخدام قاعدة •

البیانات. 
تسجیل الدخول على www.gotabiblioteken.se یكون بإستخدام الرقم المثبت على بطاقة اإلستعارة أو •

بإستخدام الرقم المدني الخاص بك والرقم السري. 

أنت المسؤول عن كل ما إستعرتھ ببطاقة اإلستعارة . أحرص على البطاقة والرقم السري. 

یتوجب علیك التفكیر دوماً بإن ھنالك العدید مَمن سیستخدمون وسائل االعالم الخاصة بالمكتبة. 

من المھم جداً إرجاع اإلستعارة في وقتھا المحدد. وإالَ سیتوجب علیك دفع رسم تأخیر (أنظر في خلف الصفحة تحت •
عنوان رسوم التأخیر). 

مدة اإلستعارة تكون غالباً 28 یوماً ،  وتقل مدة االستعارة بالنسبة لألفالم وألعاب الفیدیو والمجالت الجدیدة ، كما •
تقل مدة اإلستعارة أیضاَ عند وجود طابور(دور). تأكد من مدة االستعارة في الوصل الخاص بك. 

بإمكانك تجدید اإلستعارة مرتین في حالة عدم وجود طابور(دور). •
حافظ على ما إستعرت. سیتوجب علیك دفع رسم للتعویض في حالة التلف او الفقدان (أنظر في خلف الصفحة تحت •

عنوان رسوم التعویض عند تلف وفقدان وسائل االعالم). 

الیسمح لك الكتابة في كتب المكتبة. •

•

•

•

األطفال بإمكانھم الحصول على بطاقة المكتبة 

بوصفك ولي األمر فأنت المسؤول عَما یستعیرهُ طفلك حتى یبلغ 18عاماً.

ال تنطبق رسوم التأخیر على بطاقة المكتبة الخاصة باألطفال. 

یتوجب علیك على األقل أن تبلغ 15 عاماً إلستعارة األفالم وألعاب الفیدیو.
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رسوم التأخیر 
تختلف الرسوم بین البلدیات المختلفة. •
قد یتعین علیك دفع الرسم بدءاً من أول یوم تأخیر بإعادة ما استعرتھ. •
ال یوجد رسوم مستحقة على وسائل اإلعالم الخاصة باألطفال. •
أعلى رسم ألي نسخة ھو 100 كرونة سویدي. •
الحد األقصى لرسوم التأخیر للمرة الواحدة ھو 250  كرونة سویدي. •
إذا ما تراكمت علیك رسوم تزید عن 150 كرونة سویدي لن یُسمح لك باإلستعارة. •

رسوم التعویض عن بطاقة المكتبة 
تكلفة اصدار بطاقة مكتبة جدیدة للبالغین ھي 10 كرونات سویدي. •
یتم استبدال بطاقات المكتبة البالیة مجاناً. •
یتم استبدال بطاقات المكتبة لألطفال مجاناً. •

رسوم التعویض عن وسائل االعالم (المقرؤة منھا والمرئیة) التالفة والمفقودة(اذا كان ثمن 
شرائھا باھظ  فھنالك إمكانیة إرتفاع مبلغ التعویض): 

•

كتب البالغین : 300 كرونة. 
كتب األطفال: 100 كرونة. •
كتب الجیب: 100 كرونة. •
الكتب الصوتیة (للبالغین): 300 كرونة. •

•

الكتب الصوتیة (لألطفال): 100 كرونة. 

•

أقراص الموسیقى (CD): 150 كرونة. 
كتیبات األقراص: 30 كرونة. •
أغلفة األقراص : 10 كرونة. •
 المجالت الدوریة : 50 كرونة للعدد. •
أفالم(DVD): 400 كرونة أو بما ستتكلفھ المكتبة لشراء فیلم جدید والحصول على رخصة تأجیر. •
ألعاب الفیدیو: 400 كرونة أو بما ستتكلفھ المكتبة لشراء لعبة فیدیو جدیدة. •
دورات اللغة: ما ستتكلفھ المكتبة لشراء دورة لغة جدیدة. •
وسائل اإلعالم (المقرؤة منھا والمرئیة) الباھظة الثمن والتي یصعب الحصول علیھا: ما ستتكلفھ المكتبة•
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