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ن کتابخانه های   در مناطق داخیل والیت  V8همکاری بی 

بوتن  ویستر
 

 

 V8به کتابخانه های 

 خوش آمدید! 
 

 یک کارت -هشت کتابخانه ها 
 

دوروتیا، لیکسییل، مالو، نورشو، سورشیل، ستور اومان، 

 ویل هلمینا

 و اوسییل 
 

 

 
 

 

 

 

ن کتابخانه های ما،   هدف همکاری بی 

 فراهم آوردن خدمات هرچه بهتر در کتابخانه محیل تان است.  

 

 

 با همان یک کارت کتابخانه، 

ید، مواد امانت گرفته شده را   مواد را امانت بگت 
 برگردانید 

 و یا مواد را رزرو کنید.  
 

 

 

 

 

Dari 



 کارت کتابخانه

ن کارت کتابخانه الزیم  ن مواد، داشیر برای امانت گرفیر
کارت را با ارائه کردن کارت هویت معتتر عکسدار است.  

در کتابخانه دریافت میکنید. همزمان شما با پابندی به 

ن مواد که در کتابخانه های  رایج  V8مقررات امانت گرفیر
 میباشند، موافقت میکنید. 

اطفال میتوانند کارت کتابخانه را رس از سال که 
 سال را تکمیل میکنند، دریافت کنند.  6سن 

ن مواد با خود ک ن امانت گرفیر ارت کتابخانه را باید حی 
داشته باشید. این کارت کتابخانه در همه کتابخانه های 

V8  .مدار اعتبار است 

 اطالعات شخیص تان

 امانت گرفته اید و مواد رزرو شده 
ً
جزئیات موادی که فعال

ثبت  V8در یک سیستم کمپیوتری همگانن کتابخانه های 
 میگردند. 

ن کتابخانه به اطالعات که   این بدان معناست که موظفی 

( از جمله OSLمطابق به قانون علنیت و حفظ ارسار )

یس  اطالعات رسی و محرمانه شمرده میشوند، دستر

قانون علنیت  40فصل  3خواهند داشت. مطابق به مادٔه 
و حفظ ارسار، همه کارکنان کتابخانه ها مکلف به حفظ 

 میباشند. ارسار و رازنگهداری 

شما مسئولیت نگهداری مواد امانت گرفته شده را بعهده 

 دارید

ود.   کارت کتابخانه یک سند باارزش به شمار مت 

این بدان معناست که شما مسئولیت نگهداری کتابها 

 کارت عضویت تان امانت  
ٔ
و سایر مواد را که ذریعه

 گرفته میشوند، بعهده دارید. 

زندان شان امانت اولیاء مسئولیت موادی را که فر 

ند، به عهده دارند. اگر شما کارت خود را گم کنید،  میگت 

 کتابخانه مربوطه تان را در جریان بگذارید تا کارت تان 
ً
فورا

قید شود. اگر کس دیگری موادی را توسط کارت تان 

ان  د، ممکن است شما مکلف به پرداخت جتر امانت بگت 
 ت دارد. کرون قیم  10آن گردید. توزی    ع کارت جدید 

 مدت امانت

ید،  طول مدت امانت منوط به آنچه که شما امانت میگت 

فرق و تفاوت دارد. تاری    خ بازگشت را میتوانید در رسید یا 
مشاهده   v8biblioteken.seدر حساب تان در وبسایت 

 کنید. 

اینکه مواد امانت گرفته شده به موقع بازگردانده شوند، از 

 مکلفیت های شماست. 
ی شدن مدت امانت باید جریمه تأخت   در صورت ستر

دازید.  مواد مخصوص برای اطفال و نوجوانان و بتر

همچنان موادی که توسط اطفال و نوجوانان امانت گرفته 
 میشوند، از جریمه تأخت  مستثنن میباشند. 

 تمدید مدت امانت

اگر خواهان تمدید مدت امانت باشید، میتوانید به 
  مراجعه کنید.  v8bibliotekenوبسایت 

شما میتوانید به کتابخانه خود زنگ بزنید یا مراجعه کنید 

ن کتابخانه شوید.  ما بعد اگر شو خواهان کمک از مسئولی 

ی شدن مدت امانت به تجدید امانت اقدام کنید،  از ستر

ن مکلف به پرداخت جریمه تأخت   ن صورت نت  در چنی 

ی شده باشد یا کیس  خواهید شد. اگر مدت امانت ستر

ن همان مواد باشد، در آنصورت  منتظر امانت گرفیر

 تمدید مدت امانت امکان پذیر نخواهد بود. 

 

 امانت های تأخت  شده

اگر مواد امانت گرفته شده بعد از دو یادآوری بازگردانده 

نده فرستاده  نشود، یک صورتحساب به آدرس امانت گت 

میشود و کارت کتابخانه قید میشود. کارت قید شده بعد از 

بازگردانیدن امانت یا پرداخت صورتحساب دوباره فعال 

 ساخته میشود. 

یر سن صورتحساب های مربوط به اطفال و نوجوانان ز 
 سال به اولیاء شان فرستاده میشوند.  18
 

 رزرو کردن مواد

شما میتوانید کتانر را که کس دیگری امانت گرفته باشد یا 

موجود باشد، رزرو کنید.  V8در ییک از سایر کتابخانه های 

به مجرد اینکه کتاب مهیا شود، به شما یک پیام فرستاده 

 میشود. 

به  v8biblioteken.seیا در  شما میتوانید در کتابخانه تان

 رزرو کردن مواد اقدام کنید. 

 
 هزینه ها

ن مواد رایگان است! البته در صورتیکه موادی  امانت گرفیر
به تاخت  بازگردانده شود، کتابخانه جریمه تأخت  را اخذ 

 مینماید. 

 کرون در روز  1روز  28مدت امانت 

 کرون در روز  5روز  14مدت امانت 

سال مکلف به پرداخت جریمه  18شما رس از اکمال سن 

تأخت  میشوید. کتاب های مخصوص برای اطفال و 
 نوجوانان از جریمه تأخت  مستثنن اند. 

ان مواد گم شده یا آسیب دیده را  کتابخانه تاوان و جتر
اخذ مینماید. در هر دو موارد قیمت گذاری کتابخانه 

 رد و مقدار هزینه فرق داشته میباشد. اعتبار دا
 

 رمز

یک رمز به کارت عضویت تان اختصاص داده 
میشود. با استفاده از رمز میتوانید وارد وبسایت  

کتابخانه شوید. در آنجا میتوانید مدت امانت را 

ونییکتمدید کنید، مواد را رزرو کنید، مواد   را الکتر
ید و  به جستجوی مواد در داتاباس امانت بگت 

دازید. با استفاده از رمز  در ا ر موادی میتوانید بتر

ی که در کتابخانه تان دستگاه خودکا ر امانت گت 
ید.   نصب میباشد، امانت بگت 

 میل سواالت مطرح کنید!ٔ  باکمال 

ن دیگری سواالنر را در ذهن  آیا در مورد چت 

 دارید؟

سید تا شما را کمک نماییم!    از ما بتر
 


