RREGULLA HUAZIMI
Karta e juaj e bibliotekes ju jep qasje falas në shumicen e
shërbimive tona.
Karta e bibliotekës
 Karten e bibliotekës duhet gjithmonë ta keni me veti kur
dotë huazoni.
 Ju duhet te keni mbushur gjashtë vjet per te nxjerrur
kartën e bibliotekes.
 Nëse ju jeni në mes të moshës gjashtë dhe tetëmbëdhjet
vjeç, duhet prindëri te japë pëlqimin për te nxjerrë një
kartë biblioteke.
 Ju dote merrni një pinkod për kartën tuaj te bibliotekës,
për të perdorur automatet tona të huazimit sidhe
shërbimet e internetit.
 Karta e juaj eshtë personale dhe ju jeni pergjegjes për të
gjitha tranzaksionet në kartën tuaj. Mos ja huazo askujtë
kartën tuaj, lajmero gjithmone humbjen e kartes.
Afati i huazimit
 Afati i huazimit normalisht ashtë katër javë.
 Afate të veçantë huazimi vlejnë ndër të tjera për DVD dhe
CD.
 Ju shpesh mund ta vazhdoni huazimin në biblioteke, në
telefon ose në web-faqe.
 Të dhënat mbi huazimet tuaja aktualle janë të mbrojtura
me sekretes dhe nuk mund të zbulohen, por ne qoftesë ju
deshironi ju mund ti keni huazimet tuaja të mëparshme të
regjistruarja. Por në qoftesë ju e obligoni përfaqesuesin
tuaj zyrtarë që ta marri matrialin e rezervuar, atehere
duhet doemos përfaqësuesi zyrtar të ketë me vete kartën
tuaj të bibliotekes dhe mesazhin e rezervuar.

TAKSAT
Taksa në rastë vonese ndodhë nga dita e parë pas datës të
skadimit të afatit.
Të rinjte deri ne moshen 18 vjeç nuk paguajn gjoba ne rastë
vonesë.
Libër per te rritur, revistë, kurse per gjuhen, CD në ditë
3kr
Libri-6 ditor në ditë
10 kr
Videofilme dhe DVD në ditë
30 kr
Shuma maksimale për një liber etj.
200 kr
Shuma maksimale për kthimin e rastit
400 kr
Borxhi prej 50 kr ose me shumë sjellë derit të bllokimi i kartës
tuaj te bibliotekes. Duhet i gjithe borxhi te paguhet për ta
zhbllokuar kartën e bibliotekes.
Mos kthimi i mediave paguhet
300 kr
ose cmimi i plotë dhe nesë pagesa nuk behët, aterë shkon
pagesa se pari në mbikquerje më vonë në organin e permbarimit.
Është gjithmonë pergjegjësija juaj që të respektoni rregullat e
bibilotekës, dhe ta kthejsh huazimin në kohë. Kjo vlenë edhe
atëherë kur ju nga ndonjë arsye nuk ju ka ardh veretje ne emailin tuaj dhe për këtë e keni vonuar huazimin tuaj.
Rezervimi
falas
Huazim në distancë
Libër etj.
20 kr
Jashtë vendevë Nordikë
cmimi aktualë
Kopie nga universiteti/shkolla e lartë
cmimi aktualë
Libra për femijë
falas
Fotokopie
Format A4
3 kr
Format A3
5 kr
Printime nga kompjuteri per faqë
3 kr
Humbja e kartes të bibliotekes
10 kr për femijë, 20 kr për të
rritur
Qese
2 kr
Qese pëlhurë
25 kr
Faks
- Mbrenda shtetit, për dergesë
15 kr
- Jashtë sthetit, për dergesë
25 kr
Telefon: 0521-721411
E-post: biblioteket@vanersborg.se
Web-faqja: www.vanersborg.se/bibliotek
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