ּכללים ֿפַארן אויסבָארגן ביכער אין די ֿפָאלקס־ביבליָאטעקן אין לונד

דָאס לייען־קַארטל איז דער שליסל צו ַאלערליי ביבליָאטעק־דינסטן און מע דַארף עס ברענגען מיט זיך בַײ יעדן
וויזיט.
דער אייגנטימער ֿפונעם לייען־קַארטל איז ֿפַארַאנטווָארטלעך ֿפַארן אויסבָארגן ביכער און ֿפַאר ַאנדערע אָּפערַאציעס
ווָאס הָאבן צו טָאן מיטן קַארטל.
דָאס אויסבָארגן ביכער און ַאנדערע מַאטעריַאלן איז אומזיסט.
דָאס לייען־קַארטל
ַא לייען־קַארטל ווערט אויסגעשטעלט אומזיסט בַײם ּפרעזענטירן ַאן אידענטיטעט־קַארטל מיט ַא ֿפָאטָאגרַאֿפיע.
קינדער (אונטער  18יָאר) דַארֿפן בַאווַײזן ַא שריֿפטלעכע בַאשטעטיקונג מצד די עלטערן.
ַא ֿפַארלוירן קַארטל מוז ּתיּכף־ומיד בלָאקירט ווערן טעלעֿפָאניש (ָ )046-355990אדער אויֿפן וועבָארט "מַײנע
זַײטלעך" .נייטיק דערצו זַײנען דער נומער ֿפונעם קַארטל ָאדער דער אידענטיטעט־נומער ,ווי אויך דער ּפין־קָאד.
געלטשטרָאף ֿפַאר ַא ֿפַארלוירן קַארטל
דערווַאקסענע 40 :שוועדישע קרוין
קינדער (אונטער  20 :)18שוועדישע קרוין
אויסבָארג־ּתקוֿפה
די אויסבָארג־ּתקוֿפה בַאטרעֿפט ֿפיר ווָאכןֿ .פַארַאן ָאבער לייען־מַאטעריַאלן ווָאס ווערן אויסגעבָארגט אויף
קירצערע ּתקוֿפות.
ווָארענונג לגבי ַא מעגלעכער ֿפַארשּפעטיקונג דורך דער בליצּפָאסט איז ַא בַאזונדערער דינסט ווָאס מיר בָאטן
ָאן .דָאס בלַײבט ּתמיד דער לייענער ֿפַארַאנטווָארטלעך ֿפַארן אָּפהיטן די ביבליָאטעק־ּכללים און ֿפַארן אומקערן די
ביכער צו דער צַײט.
דָאס ֿפַארלענגערן די אויסבָארג־ּתקוֿפה
מע מעג ֿפַארלענגערן צוויי מָאל די אויסבָארג־ּתקוֿפה ,סַײדן דער לייען־מַאטעריַאל ווערט בַאשטעלט דורך ַאן
ַאנדער לייענער.
באַשטעלונגען
דדאָס באַשטעלן פֿון דער ווײַטנס קאָסט  10שוועדישע קרוין.
געלטשטראָפֿן פֿאַר ביכער אומגעקערטע מיט פֿאַרשפּעטיקונג





 5שוועדישע קרוין ַא בוך ֿפַאר יעדן ֿפַארשּפעטיקטן טָאג ,ביז ַא מַאקסימַאלן סכום ֿפון  100שוועדישע קרוין ֿפַאר
איין אויסגעבָארגט בוך
בַײם אויסבָארגן אויף קורצע ּתקוֿפות 10 ,שוועדישע קרוין ַא טָאג ,ביז ַא מַאקסימַאלן סכום ֿפון  50שוועדישע קרוין
ֿפַאר איין אויסגעבָארגט בוך
בַײם אויסבָארגן זשורנַאלן  5 -שוועדישע קרוין ַא טָאג ,ביז ַא מַאקסימַאלן סכום ֿפון  50שוועדישע קרוין ֿפַאר איין
אויסגעבָארגטן זשורנַאל.

עס איז נישטָא קיין געלטשטרָאף ֿפַאר קינדער אונטער  18יָאר.
עס איז נישט מעגלעך צו בַאצָאלן בלויז ַא טייל שטרָאף ֿפַאר דער ֿפַארשּפעטיקונג.

ֿפַארלירן ָאדער בַאשעדיקן לייען־מַאטעריַאלן



 350שוועדישע קרוין ֿפַאר יעדן בוך ֿפַאר דערווַאקסענע.
 200שוועדישע קרוין ֿפַאר יעדן קינדערבוך.

ווען דער ֿפַארלוירענער מַאטעריַאל איז טַײערער ווי די סטַאנדַארטנע טַאריֿפןֿ ,פַאררעכנט די ביבליָאטעק לויטן
העכערן ּפרַײז.
גיט ַאכט! די ביבליָאטעק איז נישט ֿפַארַאנטווָארטלעך ֿפַאר מעגלעכע שָאדנס ,ווָאס אויסגעבָארגטע מַאטעריַאלן
קענען גורם זַײן דעם בַאניצערס הער־אַּפַארַאטן.
ֿפַארלירן דָאס רעכט אויסצובָארגן
ווער עס בָארגט אויס ביכער און היט נישט אָּפ דעם ביבליָאטעק־רעגולַאמין ָאדער הָאט חוֿבות לגבי דער
ביבליָאטעק ,קען ֿפַארלירן זַײן רעכט אויסצובָארגן.
דָאס לייען־קַארטל ווערט אויטָאמַאטיש בלָאקירט ,ווי נָאר דער חוֿב שטַײגט ַאריבער  50שוועדישע קרוין.
ָארגַאניזַאציע ּ /פָאליטיקער
די שטָאט־ֿפַארווַאלטונג בַאשטימט די געלטשטרָאֿפן.
די ֿפָאלקס־ביבליָאטעקן אין לונד געהערן צו .Fritidsförvaltningen & Kultur

