
كتابخانه هاي كمون تيرپ

كتابخانه تيرپ
Grevegatan 19

شمارة تماس: 06 82 0293-21
biblioteket.tierp@tierp.se

 كتابخانه كارلهولمس
 Björkängsskolan

شماره تماس: 80 94 0293-21
bibliotek.karlholm@tierp.se

بوك بوسن
بوكبوسن به خانه هاي اشخاص در دهات ميرود و دو اوقات مشخص در مهدبي، مونكربي و توبو 

توقف ميكند. توسط بوكبوسن فعاليت بوكن كومر هم فعال است كه براي اشخاصي است كه نميتوانند 
خود را به كتابخانه برسانند به دليل مريضي يا معيوبيت. 

شماره تماس: 83 90 21-0293 و 42 55 070-380
bokbussen@tierp.se

كتابخانه خرپلينگه
OlAndersskolan

شماره تماس: 00 94 0293-21
bibliotek.skarplinge@tierp.se

كتابخانه سودرفورس 
Bruksskolan

شماره: 60 97 0293-21
bibliotek.soderfors@tierp.se

متابخانه اوربيهوس
Örbyhus skola

شماره: 22 95 0293-21
bibliotek.orbyhus@tierp.seLorem ipsum

Donec in vehicula purus 
Mauris nec commodo dolor 

(BILD)

Dari

خـوش آمـديـد بـه
كتـابخـانـه



خوش آمديد به كتابخانه

شما ميتوانيد در كتابخانه اخبار و نوشته هاي تاريخي بخوانيد، از كمپيوتر ها استفاده كنيد و انترنت 
استفاده كنيد،اقوام تان را جستجو كنيد، مشوره هاي كتاب بگيريد،همراء اطفال وقت تان را خوش 

بگذرانيد و غيره. 

قرض بگيريد - رايگان
تمام رسانه هاي ما به شمول كتاب هاي صوتي ، نوشته هاي تاريخي، فيلم ها و كورس ها زبان 

رايگان براي قرض گرفتن موجود است. 

يگانه چيز كه ضرورت داريد كارت قرض گرفتن است
كارت كتابخانه از آن خود شما است. شما نياز به يك كود داريد تا بتوانيد دوباره قرض بگيريد، 

قرض بگيريد از طريق انترنت. كود را كارمندان بري تان ميدهند. اگر كارت تان مفقود گرديد، 
به كارمندان كتابخانه احوال بدهيد تا ما كارت كمشده را بسته كنيم تا كسي ديگر آنرا استفاده كرده 

نتواند. 

اينچنين قرض ميگيريد
معموالً ميتوانيد يك كتاب رب مدت ٤ ماه قرض بگيريد، اگر كسي ديگر در نوبت نباشد ميتوانيد 

دوباره قرض بگيريد آنرا. شما ميتوانيد به شماره 60 82 21-0293 زنگ بزنيد و يا به وبسايت ما 
www.biblinord.se داخل شده و دوباره قرض كنيد. ميتوانيد را دو بار پي در پي قرض بگيريد. 

اگر خواسته باشيد ميتوانيم براي تان پيام بفرشتيم چند روز قبل از اينكه وقت كتاب تان ختم شود. 

Biblinord.se و bibliotektierp.se يك كتابخانه مكمل است در خانه شما 
سايت ها 24 ساعت باز هستند، در تمام سال. براي اينكه استفاده كرده بتوانيد آنرا بايد براي خود 

اكونت باز كنيد. براي باز كردن اكونت بايد كارت و كود داشته باشيد.

اگر چيزي را كه در جستجويش هستيد در كتابخانه پيدا نكرديد؟ 
چيز هاي كه در كتابخانه نيست ميتوانيد از دور قرض كنيد و أشياء را كه كسي قرض گرفته 

باشد ميتوانيد در نوبت باشيد. شما همچنان ميتوانيد كتاب هاي را كه در كمون هاي ديگر قرض 
بكيريد. 

اگر كتابم را دير تسليم كردم چي ميشود؟ 
قرض گرفتن رايگان است اما اگر به وقت تسليم نكرديد ما نامه ميفرستيم. اگر بعد از دو نام 

نياورديد كتاب را جريمه ميشويد. تا زمانيكه جريمه را نپرداختيد حق دوباره قرض گرفتن را 
نداريد. اگر كتاب را ناوقت  تسليم كرديد باد يك مقدار پول بپردازيد. اشخاص زير سن 18 

ضرورت به پرداختن پول جريمه ندارند. براي كتاب هاي اطفال جريمه وحود نداراد، اگر از 
سوي بزرگساالن هم قرض گرفته شده باشد. 

پول جريمه
از هر كتاب، سي دي و غيره 1 كرون در روز 

از هر دي وي دي 20 كرون در روز 

بقيه هزينه ها 
كارت جديد كتابخانه، براي بزرگساالن  10 كرون
قرض كرفتن كتاب راه دور از داخل سويدن 10 كرون 
قرض گرفتن كتاب راه دور خارج از سويدن 50 كرون 

خريطه پالستيكي 2 كرون

كاپي و پرينت كردن
A4 سياه و سفيد 2 كرون  
A4 رنگه 3 كرون
A3 سياه و سفيد 4 كرون 
A3 رنگه 5 كرون 

اگر اشياء كتابخانه خراب يا مفقود گردد، نظر به شي و جنسيت آن هزينه بايد ببردازيد. رئيس 
كتابخانه تصميم گيرنده است در رابطه. شما هيچگاه بيشتر از 300 كرون نخواهيد پرداخت. 


