Ödünç alma bilgisi ve ücretler

!
Kütüphane Kartı
!

Kütüphaneden ödünç almak için, tüm Borås şehrindeki kütüphanelerde geçerli olan bir
kütüphane kartınız mevcut olmalıdır. Ödünç alma ve ceza ile ilgili hükümler şehirdeki tüm
kütüphanelerde aynıdır. Kütüphane kartı, ilk aldığınızda ücretsizdir. Yenilemek istediğinizde
yetişkinler için 20 kron, 18 yaşından küçükler için ise 10 krondur. Kütüphane kartınızı
almak için kimlik göstermeniz gereklidir. 18 yaşından küçüklerde ise velilerinden imzalı bir
form gerekmektedir.

!

Kütüphane kartı verilen kişiye aittir ve iyi korunmalıdır! Kartınızı kaybeder
kaybetmez en kısa sürede kütüphaneye haber veriniz!

!
Kütüphaneden ödünç alan kişi:
!
•
•
•
•

Alınan kitap veya diğer medya aracını iyi koruyacağını,
İzin verilen sürede alınan kitap veya diğer medya aracını kütüphaneye iade
edeceğini,
İadelerde gecikince, Kültür Komitesinin belirlediği kullanım ve ceza ücretini
ödeyeceğini,
Hasarlı ya da kaybedilen kitap veya diğer medya aracının kütüphane tarafından
belirlenen ceza bedelini ödeyeceğini,
Adres ve isim değişikliklerini kütüphaneye derhal bildireceğini taahhüt eder.

!•
Ödünç alma süresi
!

Ödünç alınan tarihten itibaren 4 haftadır. Süre bitiminden önce iade yapılabilir.
Bazı kitap ve CD ve CD-ROM´lar sadece 7 gün ödünç alınabilir.
DVD ve filmler 7 gün boyunca, 15 yaşını doldurmuş olanlara ödünç verilir.
Kütüphaneye ödünç alma tarihinizin bitiminden iki gün öncesinden size hatırlatma yapması
hususunda kaydolabilirsiniz. Bu tür kayıt sırasında e-posta veya SMS yolunu seçebilirsiniz.
İade tarihi geçtikten sonra ne olur?

!

•
•
•
•
•

Ceza ücreti ve tahsilat işlemleri başlatılır.
Süre geçtikten 10 gün sonra tarafınıza yazılı bir hatırlatma gönderilir.
Yazılı hatırlatmadan 14 gün sonra ödünç aldığınız materyalin değerine eş banka
çeki gönderilir.
30 gün içerisinde ödenmeyen banka çeki Borç Tahsilat Kurumuna (inkasso)
aktarılır.
Ödeme yapıldığında çekiniz Borç Tahsilat Kurumundan silinir.

!

Gecikse bile ödünç alınan iade edilir edilmez borç silinir, çek iptal edilir. Fakat bu durumda,
gecikme ve kağıt masrafını ödemek zorundasınız. Borç Tahsilat Kurumundan çek
aldıysanız, ödünç aldığınız materyali kütüphaneye iade etseniz bile çek bedelinin
tamamını ödemekle yükümlü olduğunuzu unutmayınız.

