Ödünç alma kuralları
Hoş Geldiniz!
Umarız kütüphane kartınızın tadını çıkarırsınız!
Göteborg’da yer alan halk kütüphanelerinden ve kitap otobüslerinden
kitap, film, müzik, TV-oyunu, gazete ve daha fazlasını ödünç alabilirsiniz.

TURKISKA

Eğer iletişim bilgileriniz değişirse, bu bilgileri
güncellemek sizin sorumluluğunuzdadır.

Kitap ödünç almak ücretsizdir, ancak takip etmeniz gereken bazı kurallar
vardır. Bilmeniz gerekenlerin en önemlileri bu klasörde yer almaktadır.

Ücretler

Güvenlik Adımı

Sizin ilk kütüphane kartınız ücretsizdir, yetişkinler için yeni bir kart 25 kr ve
çocuklar için ise 10 kr’dur.

Kütüphane kartı, bireysel bir karttır. Kaybettiğiniz takdirde, iptal
ettirmeniz gerekmektedir.
031-368 34 34 numarayı arayarak gün içerisinde kartı iptal
ettirebilirsiniz.
Kartınız ile ödünç alınmış her şeyden siz sorumlusunuz – ve hatta gereksiz
olarak ödünç alınanlar için dahidir. Vasi, çocukların kartları ve onların
yapmış olduğu ödünç alımlardan sorumludur.

Ödünç alma süresi
LÖdünç alma süresi normal olarak üç haftadır ve ödünç alınanların geri
verileceği tarihin yazdığı bir fiş alırsınız. Ödünç aldıklarınızı geri verene
kadar sizin aldıklarınızdan sorumlu tutulursunuz.
Ödünç almak istediğiniz her şeyi www.gotlib.goteborg.se ‘de
bulabilirsiniz, bu siteden tekrar ödünç alabilir, başlıkları rezerve
edebilir ve ödünç alma sürenizi görebilirsiniz.
Eğer ödünç aldığınız şey hasar görür ya da kaybolursa, bunu siz tazmin
edersiniz. Ödünç aldığınız medyayı kullanırken oluşan teknik hatalardan
kütüphane sorumlu değildir.

Geciktirilmiş ödünç alımlar
Zamanında geri vermediğiniz ödünç alımlar için bir ücret ödersiniz.
Ekstra bir hizmet olarak da mesaj ya da e-posta ile bir hatırlatma
bildirisini seçebilirsiniz. Geri verme tarihinden iki gün önce ve de geri
verme tarihinden bir gün sonra bir hatırlatma gönderilir. Eğer geri verme
tarihinden sonra ödünç alınan şeyin tarihi iki hafta gecikmiş ise, normal
posta ile bir mektup alırsınız. Ödenmeyen hesaplar, icraya verilir.

Daha küçüklerin kütüphane
Göteborg’daki kütüphaneler için ödünç alma kurallarını okudum.
Bunları takip etmeyi ve kuralların değişikliği durumunda bunlar hakkında
bilgilendirilmeyi kabul ediyorum.

Gecikmiş ödünç alımlar: 3kr /her gün, maksimum 60 kr/ örnekler
Film kiralama: 5 kr/her gün, maksimum 100 kr /örnekler
Zarar görmüş ya da kaybedilmiş ödünç alımları siz tazmin edersiniz.
Bu ücretler, zamanla değiştirilebilir.

Kayıt
Sizin ödünç aldığınız ya da rezerve ettiğiniz şey, kaydedilir. Bilgileriniz,
korumalıdır ve ödünç aldığınız şeyi geri verdiğiniz zaman silinir. Eğer
kütüphaneye borcunuz varsa, borç ödenene kadar bu kayıtlı olarak bulunur.
Eğer borcunuz 100 kr’u aşarsa, bu ödenene kadar kütüphane kartınız
engellenir.

Bilgisayarlar
Kütüphanede, ücretsiz olarak kullanmak üzere bilgisayarlar vardır.
Pornografik, ırkçı ya da yasadışı malzemeleri bu bilgisayarlarda
araştıramaz ya da yayınlayamazsınız. Başka birisinin şifresini ya da
kullanıcı adını kullanamazsınız.
Teknik ekipmanlara dikkat ediniz, hata olursa eğer personele bildiriniz ve
etrafınızdaki insanları dikkate alınız.

Göteborg’daki kütüphaneler
www.goteborg.se/bibliotek

Daha küçüklerin kütüphane kartına sahip
olması ile birlikte kuralların onaylanması
Oğlumun/kızımın bir kütüphane kartı almasını onaylıyorum ve
Göteborg’daki kütüphanelerle ilgili kuralları okudum.

Kütüphane kart numarası:

Vasinin imzası:

Telefon numarası:

Vasinin e-posta adresi:

E-posta:

Çocuğun kimlik numarası:

İmza:

Çocuğun adı ve soyadı:

För personal
Signatur:			Datum:

Açıklamalı isim:

