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!أﻫﻼ وﺳﻬﻼ
أﻧﺖ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻌﺎرة
 أﺣﴬ ﻣﻌﻚ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ.واﺳﺘﺨﺪام أﺟﻬﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
.اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ ﰲ أول زﻳﺎرة ﻟﻚ ﻟﺪﻳﻨﺎ

@botkyrkabibblan
www.facebook.com/bibliotekbotkyrka
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أﻣﺎ إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺤﺖ ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﴩ ﻓﺴﻮف ﺗﺤﺘﺎج
.ﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ وﱄ أﻣﺮك

www.bibliotek.botkyrka.se

ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺳﺘﻌﺎرة
Låneregler

Välkommen!
Det är gratis att använda biblioteket!
Du får ett bibliotekskort för att kunna låna och
använda datorerna. Ta med dig din legitimation
första gången du kommer hit.
Om du är under 18 år behöver du godkännande
från din målsman.

Lånetid
Du får låna böcker i 4 veckor. Böcker som någon
annan står i kö för att låna och musikskivor får du
låna i 2 veckor. Tidskrifter, filmer, tv-spel och
snabblån får du låna i 1 vecka. Referenslitteratur
som till exempel uppslagsverk och lexikon, får du
inte låna hem.
Låna om
Om ingen står i kö kan du låna om två gånger.
Du kan välja att få en förvarning via e-post innan
dina lån går ut. Om du skapar ett eget konto på vår
webbplats, kan du själv sköta dina omlån där. Du
kan också ladda ner e-böcker när du är inloggad.
Vad kostar det att låna?
Det är gratis att låna på biblioteket! Om du inte har
lämnat tillbaka dina lån en vecka efter sista datumet
kostar det 30 kronor. Vi skickar dig en påminnelse
via brev eller e-post. Om du ändå inte lämnar
tillbaka lånen kostar det 30 kronor efter ännu en
vecka. Då får du en räkning på det du har lånat.
Lämnar du tillbaka det lånade behöver du självklart
inte betala räkningen. Förseningsavgiften får du
betala ändå. Om du har obetalda avgifter på 60
kronor eller mer kan du inte låna eller låna om förrän
du har betalat. Barn och unga under 18 år betalar
inte förseningsavgifter.

Om du tappar bort en bok
Om du råkar tappa bort eller förstöra en bok eller
något annat som du lånat måste du betala för det.
Du kan inte ersätta det borttappade med en annan
bok. Hittar du boken senare så kan vi tyvärr inte ge
dig pengarna tillbaka.
Så här mycket kostar det:
• Vuxenböcker
300 kronor
• Barnböcker
150 kronor
• Filmer
500 kronor
• Barntidskrift
50 kronor
• Vuxentidskrift
100 kronor
Så här beställer du böcker
Om boken du söker är utlånad eller finns på ett
annat av våra bibliotek kan du beställa den till ditt
bibliotek. Det är gratis och du får ett meddelande
när du kan hämta boken. Om boken du söker inte
finns inom Bibliotek Botkyrka kan vi låna in den
från en annan kommun. Det kallas fjärrlån.
Om du har tappat ditt bibliotekskort
Hör av dig till biblioteket och spärra ditt kort så att
ingen annan kan använda det. Det går att spärra
kortet på vår webbplats. Ett nytt bibliotekskort
kostar 15 kronor för dig över 18 år.

:وﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
 ﻛﺮوﻧﺔ300
 ﻛﺮوﻧﺔ150
 ﻛﺮوﻧﺔ500
 ﻛﺮوﻧﺔ50
 ﻛﺮوﻧﺔ100

•ﻛﺘﺐ اﻟﻜﺒﺎر
•ﻛﺘﺐ اﻷﻃﻔﺎل
•اﻷﻓﻼم
•ﻣﺠﻼت اﻷﻃﻔﺎل
•ﻣﺠﻼت اﻟﻜﺒﺎر

ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻃﻠﺐ اﺳﺘﻌﺎرة ﻛﺘﺎب

إذا ﻛﺎن اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﻣﻌﺎر ﻟﺸﺨﺺ آﺧﺮ أو ﻣﺘﺎح ﰲ ﻣﻜﺘﺒﺔ
.أﺧﺮى ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﺎﺗﻨﺎ ﻓﻴﻤﻜﻨﻚ ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﻃﻠﺐ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﱃ ﻣﻜﺘﺒﺘﻚ
ًوﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﺠﺎﻧﺎ
 وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ. ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ اﻗﱰاﺿﻪ ﻟﺤﺴﺎﺑﻚ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ أﺧﺮى
.اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

!إذا ﻓﻘﺪت ﺑﻄﺎﻗﺘﻚ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻜﺘﺒﺔ

 وﻟﻜﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ. أﺳﺎﺑﻴﻊ4
ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﰲ ﻃﺎﺑﻮر اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻻﺳﺘﻌﺎرﺗﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﺳﻄﻮاﻧﺎت اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ
وأﻟﻌﺎب اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ وﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻹﺳﺘﻌﺎرة اﻟﴪﻳﻌﺔ ﳌﺪة أﺳﺒﻮع واﺣﺪ
 أﻣﺎ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻮﺳﻮﻋﺎت واﻟﻘﻮاﻣﻴﺲ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز.ﻓﻘﻂ
.اﺳﺘﻌﺎرﺗﻬﺎ ﺧﺎرج اﳌﻜﺘﺒﺔ

ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻻﺳﺘﻌﺎرة
 وإذا ﻗﻤﺖ ﺑﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎب ﺧﺎص ﺑﻚ.ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة اﺳﺘﻌﺎرﺗﻚ ﻟﻠﻜﺘﺎب
ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ ﻋﲆ اﻻﻧﱰﻧﺖ ﻓﻴﻤﻜﻨﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ أن ﺗﺘﻮﱃ ﺑﻨﻔﺴﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ
.اﺳﺘﺨﺪاﻣﻚ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ

ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﳌﻜﺘﺒﺔ ﻷﺟﻞ وﻗﻒ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺒﻄﺎﻗﺘﻚ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﺳﺘﻌﺎرة؟

 ﻛﺮوﻧﺔ ﳌﻦ ﻫﻢ ﻓﻮق15  وﺗﻜﻠﻔﺔ اﺻﺪار ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪة. ﺧﻼل ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ
. ﺳﻨﺔ18

ﰲ ﺧﻼل أﺳﺒﻮع واﺣﺪ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻜﻠﻔﻚ
 وﻧﻘﻮم ﺑﺈرﺳﺎل ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﱪﻳﺪ اﻟﻌﺎدي.  ﻛﺮوﻧﺔ ﺳﻮﻳﺪﻳﺔ30

ﺳـﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ً وﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﺗﺮﺳﻞ إﻟﻴﻚ أﻳﻀﺎ. ﻛﺮوﻧﺔ ﺳﻮﻳﺪﻳﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ30 ﻓﻴﻜﻠﻔﻚ ذﻟﻚ
 وإذا ﻗﻤﺖ ﺑﺮد اﳌﻮاد اﳌﺴﺘﻌﺎرة ﻓﻼ.ﻓﺎﺗﻮرة ﺑﻘﻴﻤﺔ اﳌﺎدة اﳌﺴﺘﻌﺎرة

Sekretess
Dina lån är hemliga. Bibliotekspersonalen får inte
berätta för någon vad du lånar. När du lämnar
tillbaka en bok försvinner alla uppgifter om dina lån.
Det gäller även när du har betalat förseningsavgifter.
När du får bibliotekskort hos oss hamnar du i
låntagarregistret. Det hanterar vi enligt
Personuppgiftslagen (PUL). Vi lämnar inte ut
uppgifter om de personer som finns i vårt register till
någon. Du har rätt att få reda på vilken information
som finns om dig.

ﻣﺪة اﻹﺳﺘﻌﺎرة

60 ﻋﻠﻴﻚ

 اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺸﺒﺎب دون ﺳﻦ.أو ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻻﺳﺘﻌﺎرة إﱃ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺴﺪاد
 وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﺠﻞ وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻟﺪﻳﻨﺎ
 وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻔﺼﺢ ﻋﻦبيانات.(PUL)
 وﻣﻦ ﺣﻘﻚ أن ﺗﻌﺮف ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ. ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻷي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ
.ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻋﻨﻚ

ًﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻓﻘﺪت ﻛﺘﺎﺑﺎ

ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪان أو ﺗﻠﻒ ﻛﺘﺎب أو أي ﻣﺎدة أﺧﺮى ﻣﺴﺘﻌﺎرة ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻓﺈﻧﻚ

