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به امانت گرفتن رایگان است.
همه چیز به غیر از ویدئوها برای به امانت گرفتن رایگان هستند.
کارت کتابخانه
برای امانت گرفتن ،شما به کارت کتابخانه نیاز دارید که بعد از ارائه کارت شناسایی برایتان صادر
خواهد شد.
چه چیزهایی در کتابخانه وجود دارد؟
کتاب ها ،مجالت ،کتاب های صوتی ،ویدئوها ،رایانه ها و غیره..
کتاب هایی به زبان شما
کتاب هایی به زبان های مختلف مهاجران وجود دارد.
به زبان ساده
برای زبان آموزان مبتدی کتاب ها و همچنین کتاب های صوتی و روزنامه های حاوی اخبار به سوئدی
به زبان ساده وجود دارد.
سوئدی بیاموزید
فرهنگ های لغات و کتاب های دستور زبان به زبان های متعدد وهمچنین کالس های آموزشی زبان
موجود است.
برای کودکان
کتاب هایی به زبان سوئدی و زبان خودشان :کتاب های مصور ،کتاب های داستان ،داستان های
افسانه ای ،شعرهای کودکانه و غیره .همچنین سی دی هایی حاوی داستان ها ،موسیقی و همچنین
ویدیوها هم وجود دارند.
www.lysekil.se
می توانید برای اطالعات بیشتر به وب سایت شهرداری مراجعه و بر روی گزینه کتابخانه کلیک کنید.
همچنین درقسمت راهنمای کتابخانه می توانید کتاب مورد نظر خود را جستجو کنید.
در صورت هرگونه سوال از مسئولین سوال خود را بپرسید!

قوانین امانت گرفتن از کتابخانه لیسشیل
امانت
اگر می خواهید از کتابخانه کتابی به امانت بگیرید باید کارت کتابخانه داشته باشید .کارت های کتابخانه
رایگان هستند .اگر باالی  15سال سن دارید باید کارت شناسایی خود را نشان دهید .اگر کمتر از 15
سال سن دارید ،شما و والدینتان باید یک فرم را پر کنید .بعد از آن برای شما کارت عضویت صادر
شده و قادر خواهید بود که از کتابخانه وسیله به امانت بگیرید .تنها افرادی که در کتابخانه کار می کنند
قادر خواهند بود نام شما و آنچه را که به امانت گرفته اید ببینند.
کارت کتابخانه
اگر کارت خود را گم کنید باید به مسئولین کتابخانه اطالع دهید .آنها کارت شما را مسدود می کنند و
دیگر کسی نخواهد توانست از کارت شما استفاده کند .اگر کارت خود را گم کنید باید هزینه صدور
کارت جدید را پرداخت کنید .اگر نام یا آدرس خود را تغییر دادید ،لطفا به مسئولین کتابخانه اطالع
دهید.
مدت زمان امانت گیری
مدت زمان به امانت گرفتن کتاب ها چهار هفته است .گاهی اوقات ،مدت زمان امانت ممکن است کمتر
باشد .شما می توانید یک کتاب را دو بار به امانت بگیرید مگر اینکه کسی دیگر در لیست انتظار باشد
و آن را بخواهد .اگر در زمان معین وسایل به امانت گرفته شده را به کتابخانه برنگردانید باید بابت
دیرکرد خود جریمه پرداخت کنید .اگر کتاب ها گم شوند یا آسیب دیده باشند باید هزینه تعمیرات آن و یا
جایگزینی آن را بپردازید.
رزرو کتاب
شما می توانید برای گرفتن کتابی در لیست انتظار باشید که به این عمل رزرو کتاب می گویند .زمانی
که کتاب به کتابخانه بازگشت ما آن را به مدت یک هفته برایتان نگه می داریم .به شما به وسیله نامه،
ایمیل یا پیامک اطالع رسانی خواهد شد.
پین کد
شما می توانید برای کارت کتابخانه خود یک کد اختصاصی (پین کد) داشته باشید .به وسیله پین کد خود
می توانید از طریق نت ،امانتی های خود را ببینید ،آنها را تمدید کنید و کتاب هایی را که می خواهید از
کاتالوگ کتابخانه رزرو کنید.
رایانه های کتابخانه
استفاده از رایانه های کتابخانه رایگان است .شما باید از قبل رایانه را رزرو کنید .در زمان استفاده از
رایانه های کتابخانه باید از قوانین کتابخانه پیروی کنید.

کتابخانه لیسشیل

