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أهالً وسهالً بكم في مكتبه أفيستا

أوقات الدوام لدينا
مكتبة أفيستا
شباك المعلومات اتصل على رقم الهاتف
0226645186
رقم هاتف االستعالمات 0226645187
bibliotek@avesta.se
العنوان:
Kungsgatan 32, 774 30 Avesta
Postadress-Box 505, 774 27 Avesta
أوقات الدوام :االثنين  ,18-9الثالثاء 20-11
األربعاء-للجمعه  18-9السبت 14-10
مكتبة هورنالند
الهاتف0226-645965 :
horndalsbibliotek@avesta.se
العنوان:
Kulturforum, Kyrkbacksvägen 5,
774 67 Horndal
أوقات الدوام :اإلثنين 18-14
الثالثاء  16-13األربعاء 20-14
الخميس  13-9الجمعة 13-10
مكتبة كريلبو
هاتف0226-645190 :
العنوان:
Åvestadalskolan, Skolgatan 1,
775 54 Krylbo
krylbobibliotek@avesta.se
مواعيد الدوام :االثنين الساعه 18-13
األربعاء الساعة 17-13 ،12-8
الجمعة الساعة 14-9

مكتبة فورس
هاتف0226-64 59 74 :
forsbibliotek@avesta.se
العنوان:
Fors skola, Hagbovägen 1,
774 97 Fors
أوقات الدوام اإلثنين  14-9الخميس 17-13 ،12-8
صفحتنا على الويب وبوسائل
التواصل اإلجتماعي
بيولا ةحفص bibliotek.avesta.se
كوب سيفلا Avestas-bibliotek
مارجتسنإ Avestabibliotek

مكتبه أفيستا
Kungsgatan 32, 774 30 Avesta
شباك المعلومات اتصل على رقم الهاتف  0226-645186رقم هاتف االستعالمات 0226-645187

كارت اإلستعارة
من أجل أن تتمكن من استعاره الكتب ووسائل
إعالميه اخرى يتوجب عليك الحصول على كارت
اإلستعارة كارت اإلستعارة مجاني:
•يجب أن تقدم بطاقتك الشخصية ساريه المفعول
عند رغبتك في الحصول على كارت اإلستعارة
•يجب حضور شخص بالغ مسؤول مع االطفال
يحمل هوية شخصية سارية
•كارت اإلستعارة هو وثيقة قيمه  -ال يمكن أن
يستخدمها أي شخص غيرك.

•يتم تجديد اإلستعارة في المكتبة أو عبر الهاتف
أوعن طريق صفحتنا على الويب باستخدامك
كود الدخول الذي تحصل عليه من المكتبة
•تجديد اإلستعارة من مكتبه أخرى يمكن فقط أن
يتم في المكتبة أو عبر الهاتف
•تجديد اإلستعارة عن طريق الموقع على الويب
يجب أن يتم قبل انتهاء مدة اإلستعارة

اإلستعارة و ُمـدد اإلستعارة
يمكنك اإلستعارة من آالت الخدمة الذاتية أو من
الموظفين المتواجدين في االستعالمات
ُمـدد اإلستعارة:
• الكتب والكتب الصوتية :ثالثة أسابيع
•الكتب المنطوقة لذوي االحتياجات/دايزي
الخاصة 4 :أسابيع
•االقراص المدمجة والمجالت :أسبوع واحد
•دي في دي  ،حدود العمر  15عاما :أسبوع
واحد
اإلعــادة
يجب إعادة األشياء المستعاره في موعد أقصاه يوم
نفاذ فترة اإلستعارة
•تاريخ اإلعاده مكتوب في إيصال اإلستعارة الذي
تحصل عليه عند اإلستعارة
•يمكن إعاده االشياء المستعارة عن طريق آالت
الخدمة الذاتية أو الى الموظفين المتواجدين في
االستعالمات
•في حال كانت المكتبة مغلقه يمكن وضع الكتب
في صندوق الكتب الموجد عند باب الدخول
•تأكد من أن جميع األقراص المضغوطة وال دي
في دي واألفالم وجميع أجزاء دورات اللغة قد
تم اعادتها بالغالف.
تجديد اإلستعارة
يمكنك اإلستعارة مرة أخرى إذا لم يكن هناك
شخص آخر قد حجز الشيء المستعار:

االستعارة بين المكتبات
نساعد بالوساطة مجانا ُ في االستعارة بين المكتبات
ال نساعد في الوساطة لإلستعارة بين المكتبات
للمواد المتوفرة لدينا ،وال ألفالم دي في دي،
والوسائط األخرى التي تخلينا عن شرائها بسبب
سوء الجودة.
تحذير
يكون التحذير في شكل رسالة تلقائية تعني أن فترة
اإلستعارة قد أوشكت على النهاية:
•لكي تتمكن من الحصول على هذه الرسالة
يتوجب عليك تسجيل بريدك االلكتروني
•التحذير يرسل قبل عدة أيام من انتهاء مدة
اإلستعارة
التذكير
إذا نسيت إعادة الشيء الذي استعرته يصلك تذكير
•يصلك أول تذكير بعد مرور عدة أيام على انتهاء
مدة اإلستعارة
•التذكير يصلك إما عن طريق بريدك االلكتروني
أو رسالة تبعث الى منزلك
•في حاله التأخير لمده طويله عليك دفع غرامه

يمكنك اإلستعارة واإلعادة بسهوله بنفسك عن طريق
استخدام آالت الخدمة األوتوماتيكية.

الحجز
يمكنك حجز كل من الكتب المستعارة والمتواجدة
والوسائط األخرى:
•يتم الحجز في المكتبة ،أو عبر الهاتف أو
الصفحة على الويب باستخدامك الكود الذي
تحصل عليه من المكتبة.
اإلعــالم
تستلم رسالة نعلمك فيها متى يمكنك أن تستلم
الشيء الذي حجزته:
•اإلعالم يرسل الى بريدك االلكتروني أو برسالة
تبعث لك عن طريق البريد
•ويجب احضار ما قمت بحجزه خالل  7أيام.

رسوم أخرى
• 20كرونه عند فقدان او اصدار كارت استعاره
جديد
• 20كرونه في اليوم عن أفالم األلعاب ،أفالم
االطفال مجانية ،دي في دي  20كرونه في
األسبوع
• 25كرونه في االسبوع عن أفالم التلفزيون
• 40كرونه عن المقاالت والبحوث ومكتبه
الجامعات
• 3كرونه عن االستنساخ والطباعة
• 2كرونه عن الكيس البالستيك
الغاء كارت المكتبة
كارت المكتبة يمكن أن يغلق:
•عندما يصل الدين على البطاقة الى  50كرونه
•عند انتهاء مده الصالحية
•عند ارسال فاتورة للتأ ُخر عن الدفع
•إذا كانت المعلومات االتصال غير صحيحة
ضياع/أو إتالف المواد
إذا تعرضت المواد المستعارة إلتالف أو الضياع
فتلزم بدفع قيمتها:
•كتب البالغين :من  300كرونه
•كتب األطفال المستعارة من قبل البالغين:
 150كرونه
•األقراص المضغوطة :من  200كرونه
•كتب الجيب :من  50كرونه
•مجلة ،كتيب فردي :من  50كرونه
•أو كبديل عن كل ذلك ،تلزم بدفع تكلفة الشراء.

رسوم التأخير
اذ لم تعيد الشيء الذي استعرته في الوقت الصحيح
تدفع رسوم تأخير
•رسوم التأخير تصدر في اليوم الثالث بعد مرور
وقت اإلعادة
•تدفع  3كرونات في اليوم الواحد عن الكتب
والمجالت واألقراص المضغوطة
لخدمات المكتبة االلكترونية متاحة على مدى 24
•تدفع  10كرونات عن قرص دي في دي
ساعة
وااللعاب اإللكترونية في اليوم الواحد
خدماتنا اإللكترونية متوفرة على صفحتنا على الويب:
•أعلى غرامة عن الوسائط المستعارة  50كرونه
bibliotek.avesta.se/web/arena/e-tjanster.
•أعلى غرامة تأخير  200كرونه
•يستثنى من ذلك كتب األطفال والشباب وإعارات مثال على خدماتنا اإللكترونية
•الكتب اإللكترونية ،المقاالت ،الصحف .قاعدة
المؤسسات
بيانات المنح الدراسية.
•هذه يمكن استخدامها على مدار اليوم
•يمكنك الدخول باستخدام رقم كارت االستعارة أو
الرقم القومي وكود الدخول

