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قواعد االستعارة
نأمل أن تكون بطاقة املكتبة مصدر سعادة لك! بإمكانك أن تستعري الكتب واألفالم واملوسيقى وألعاب التلفزيون والصحف 

وغري ذلك الكثري من حافالت الكتب ومن املكتبات يف يوتيبوري.

االستعارة مّجانية، ولكن توجد قواعد يجب عليك أن تلتزم بها. ونذكر يف هذا الربوشور أهم القواعد التي ينبغي أن تعرفها.

وثيقة ذات قيمة

تُعترب بطاقة املكتبة وثيقة شخصية ذات قيمة. ويف حال فقدانها يجب عليك أن تحجبها عىل الفور.

ميكنك أن تحجب البطاقة عىل مدار الساعة عن طريق هاتف اإلجابة اآليل رقم: 34 34 368-031.

أنت املسؤول عن كل يشء تتم استعارته بواسطة بطاقتك، مبا يف ذلك ما تتم استعارته عىل نحو غري مرشوع. ويتحمل ويل 

األمر مسؤولية بطاقات أطفاله واالستعارات التي تتم مبوجبها.

البيانات الشخصية

تُعترب بيانات االتصال بك مبثابة بيانات شخصية وتكون مشمولة بالترشيع املتعلق بحامية البيانات. وميكنك االطالع عىل 

 كيفية تعاملنا مع البيانات الشخصية من خالل زيارة موقعنا اإللكرتوين:

www.goteborg.se/personuppgifterbibliotek 

أنت تتحّمل بنفسك مسؤولية تحديث بياناتك يف حال طرأ عليها أي تعديل.

فرتة االستعارة

تبلغ فرتة االستعارة عادًة ثالثة أسابيع، وتحصل عىل إيصال يُذكر فيه تاريخ إعادة ما استعرته. أنت تتحّمل املسؤولية عن 

األشياء التي تستعريها حتى تتم إعادتها.

تجد يف املوقع: gotlib.goteborg.se كل األشياء التي ميكن أن تستعريها، وميكنك أن تجّدد فرتة االستعارة، وأن تحجز 

املواد التي تريدها، وأن تشاهد فرتة االستعارة. كام تجد ذلك يف التطبيق Biblioteket. ال تتحّمل املكتبة مسؤولية األرضار 

الناجمة عن التجهيزات التقنية عندما تستخدم واسطة ُمستعارَة.

التذكريات

وكخدمة إضافية ميكن أن تختار أن نرسل إليك تذكرياً عن طريق الربيد اإللكرتوين. وعندئذ نرسل لك تذكرياً قبل تاريخ 

اإلعادة بيومني ويف اليوم التايل لتاريخ اإلعادة. وسوف تحصل عن طريق الربيد العادي – بعد ُميض أسبوعني عىل تاريخ 

اإلعادة –عىل رسالة بأنك تأّخرت يف إعادة ما استعرته.

الكمبيوترات

توجد يف املكتبة كمبيوترات لالستخدام املّجاين. ال يجوز لك أن تنرش أو تبحث عن مواد إباحية أو عنرصية أو غري قانونية. 

وال يجوز لك أن تستخدم أي كلمة رّس أخرى أو هوية أخرى.

حاِفظ عىل التجهيزات التقنية، وقم بتبليغ املوظفني يف حال حدوث خلل، وُخْذ باعتبارك األشخاص اآلخرين املحيطني بك.

الرسوم

البطاقة األوىل من املكتبة تكون مّجانية، وإن احتجت إىل بطاقة جديدة فسوف نتقاىض رسامً. ترتتب عليك رسوم يف حال 

تلف ما استعرته أو ضياعه، ويعتمد مقدار الرسم عىل نوع املادة املُستعارة.

تجد الرسوم الحديثة يف املوقع: goteborg.se/bibliotek. والفاتورة التي ال يتم دفعها سوف تُرَسل إىل جهة تحصيل الديون.
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