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کارت امانت تو
برای اینکه بتوانید از کتابخانه چیزی امانت بگیرید باید کارت
امانت خود را نشان بدهید .گرفتن کارت امانت هیچ خرجی
ندارد ولی ما باید کارت شناسایی شما را ببینیم.
کارت امانت یک سند با ارزش است ،یعنی شما مسئول تمام
چیزهای که با کارت شما امانت گرفته می شود استید .اگر
کارتتان را گم کردید ،با ما تماس بگیرید تا ما بتوانیم کارت را
مسدود کنیم .یک کارت جدید  21کرون خرج دارد.

وقت امانت

در نوبت ایستاد شدن
اگر می خواهید برای امانت گرفتن یک کتاب در نوبت ایستاد
شوید با ما تماس بگیرید و یا آن کتاب را روی اینترنت
Minaرزرو کنید .وقتی که نوبت به شما می رسد که کتاب را
در صفحهsidor
امانت بگیرید ما به شما یک پیام ،مثال یک اس ام اس ،ایمیل و یا
نامه روان میکنیم .در پیام یک تاریخ نوشته می شود که شما تا آن
تاریخ فرصت دارید که کتاب را از کتابخانه تحویل بگیرید.

خرج تاخیر
اگر امانت خود را دیر تحویل دهید ،ما یک خرج تاخیر از شما
میگیریم:

وقت امانت معموال  25روز است .وقت امانت برای روزنامه
ها و مجالت و فیلم* کوتاهتر است .اگر کس دیگری در صف
امانت ایستاد باشد وقت امانت کوتاهتر می شود.

روز/کتابها ،سی دی ها و روزنامه و مجالت
روز/فیلم ها*
روز/امانت از

چند روز قبل از اینکه وقت امانت به اتمام برسد شما از طرف
ما یک تذکر دریافت می کنید .شما خودتان انتخاب می کنید که
تذکر را به صورت اس ام اس ،ایمیل و یا نامه دریافت کنید.

اگر شما  111کرون یا بیشتر به کتابخانه بدهکار شوید ،دیگر
نمیتوانید امانت بگیرید و یا خود را در نوبت قرار دهید.

تمدید امانت
اگر می خواهید وقت امانت را تمدید کنید ،با ما تماس بگیرید و
یا خودتان وقت امانت را در صفحه من
روی اینترنت تمدید کنید .شما میتوانید وقت امانت را حداکثر 2
) (Mina sidorبار تمدید کنید .شما می توانید فیلم ها*
را تنها یک بار تمدید کنید.

1کرون
11کرون
11کرون

هزینه غرامت (جایگزینی)
اگر امانتی که از کتابخانه گرفتید خراب شود و یا شما آن را گم
کنید باید غرامت بپردازید .حداقل هزینه غرامت:
کتاب بزرگساالن 211 :کرون
کتاب خردساالن 111 :کرون
 211کرون
کتاب صوتی:

 011کرون
دی وی دی:
 181کرون
سی دی :
روزنامه و مجالت 81 :کرون

*برای امانت گرفتن فیلم شما باید  18سال را پر کرده باشید.
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