
 بھ کتابخانھی یوتا خوش آمدید

کارت کتابخانھ در ھمھی کتابخانھھای عمومی در اوستریوتلند و در ترانوس معتبر است.  

• شما میتوانید در تمام کتابخانھھای ما کتاب، روزنامھ و مجلھ، موزیک، فیلم و بازی تلویزیونی )رسانھھا( امانت بگیرید یا برای امانت
گرفنت آنھا سفارش بدھید. شما ھمچنین میتوانید رسانھھای امانت گرفتھ را در ھمھی این کتابخانھھا پس بدھید.

• امانت گرفنت یا سفارش کتاب، روزنامھ و مجلھ، موزیک و بازی تلویزیونی مجانی است. در برخی از کتابخانھھا باید برای امانت گرفنت
فیلم ھزینھای بپردازید. ھمچنین در برخی از کتابخانھھا باید برای امانت گرفنت کتاب از کتابخانھھای خارج از اوستریوتلند و

ترانوس )امانت از راه دور( ھزینھای پرداخت کنید.

• در وبسایت www.gotabiblioteken.se می توانید بھ جستجو بپردازید، سفارش بدھید و آنچھ را کھ امانت گرفتھاید، تمدید کنید.

• در وبسایت www.gotabiblioteken.se میتوانید کتابھای الکترونیکی را دانلود کنید و از پایگاهھای اطالعاتی استفاده کنید.

• در www.gotabiblioteken.se با شمارهی کارت / شمارهی شناسایی و کد شخصی )کد کاربری( الگین کنید!

شما مسئول تمام چیزھایی ھستید کھ بوسیلھی کارت کتابخانھ و کد شخصی امانت گرفتھاید! توجھ داشتھ باشید کھ 
کسان دیگری نیز باید بتوانند از رسانھھای موجود در کتابخانھ استفاده کنند.  

• پس دادن رسانھ در سر موعد اھمیت دارد. اگر رسانھ را دیرتر از موعد پس بیاورید، ممکن است مجبور بھ پرداخت ھزینھی دیرکرد بشوید ) رجوع
کنید بھ پشت صفحھ، زیر عنوان ھزینھی دیرکرد(.

• مدت زمان امانت معموال ۲۸ روز است. برای فیلم، بازی تلویزیونی و نشریات جدید مدت زمان امانت کوتاهتر است. ھمچنین مدت زمان امانت در
مواردی کھ صف انتظاری برای گرفنت امانت باشد، کوتاهتر است. مدت امانت را در برگھی رسید کنترل کنید!

اگر صف انتظاری وجود نداشتھ باشد، میتوانید امانت را دوبار تمدید کنید.•

مواظب چیزھایی کھ گرفتھاید باشید! در صورتی کھ رسانھای خراب یا گم شود، باید ھزینھی آن را بپردازید•
)رجوع کنید بھ پشت صفحھ زیر عنوان ھزینھی رسانھھای خراب شده یا رسانھھایی کھ گم شدهاند(.

 • نباید در کتابھای متعلق بھ کتابخانھ چیزی بنویسید!

کودکان نیز میتوانند کارت کتابخانھ داشتھ باشند.  

• شما بھ عنوان پدر یا مادر مسئول رسانھھای امانت گرفتھ شده توسط فرزندتان تا سن ۱۸ سالگی ھستید.

• امانت با کارت کتابخانھی متعلق بھ کودک ھزینھی دیرکرد ندارد.

برای امانت گرفنت فیلم و بازی تلویزیونی باید دستکم ۱۵ سالھ باشید. •
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ھزینھی دیرکرد 

ھزینھی دیرکرد در کمونھای گوناگون متفاوت است.•

ممکن است در صورت دیرکرد از ھمان روز اول ھزینھ بپردازید.•

نیازی بھ پرداخت ھزینھی دیرکرد برای رسانھھای کودکان وجود ندارد.•

بیشترین مبلغ ھزینھ ی دیرکرد برای ھر نسخھ ۱۰۰ کرون است.•

بیشترین مبلغ ھزینھی دیرکرد برای ھر مورد ۲۵۰ کرون است.•

اگر ھزینھی پرداخت نشدهی شما بیش از ۱۵۰ کرون باشد، اجازهی گرفنت امانت نخواھید داشت.•

ھزینھی دریافت کارت املثنی

ھزینھی کارت جدید کتابخانھ برای بزرگساالن ۱۰ کرون است.•

تجدید کارتھای فرسوده مجانی است.•

تجدید کارت کتابخانھ برای کودکان مجانی است.•

ھزینھی جبرانی برای رسانھھای آسیبدیده و گم شده ) در صورت گرانقیمت بودن رسانھ، ھزینھ ممکن است بیشتر
باشد(

کتاب بزرگساالن: ۳۰۰ کرون•

کتاب کودکان: ۱۰۰ کرون • کتاب جیبی: ۱۰۰ کرون•

کتاب گویا ) برای بزرگساالن(: ۳۰۰ کرون•

کتاب گویا ) برای کودکان(: ۱۰۰ کرون • سی دی موسیقی: ۱۵۰ کرون • بروشور سی دی: ۳۰ کرون•

جلد سی دی: ۱۰ کرون•

نشریھ: ۵۰ کرون برای ھر شماره•

فیلم دی وی دی: ۴۰۰ کرون یا ھزینھای کھ کتابخانھ برای خرید و اجازهی امانت دادن میپردازد.•

بازی تلویزیونی: ۴۰۰ کرون یا ھزینھی کھ کتابخانھ برای خرید بازی تلویزیونی جدید میپردازد.•

وسیلھی دورهی آموزش زبان : ھزینھای کھ کتابخانھ برای خرید دورهی جدید میپردازد.•

رسانھی گرانقیمت و دشواریاب: ھزینھای کھ کتابخانھ برای خرید رسانھ جدید میپردازد.•
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