بکارگیری کتابخانه
درشهـرنوردراشتِت «شلسویک هولشتاین»
روشهای بکاربکارگیری
§ 1ـ کتابخانه شـهـریک مؤسسه عمومی برای همگان اسـت.
§ 2ـ چـه کسانی میتوانند از این کتابخانه استفاده نمایند ؟ همه میتوانند ازهمـه امکاناتی که درکتابخانه
هستی دارد استفاده نمایند ،مانند بکارگـرفتن  ،CDویدیوها وهمه امکانات دیگر .همچنین عکسها و
سایر کتابها ونشریات موجود درکتابخانه مانند کتابهای الکترونیک وعکس ایبوک «درصورت بالغ
بودن» بکارگیرند.

معرفی
§ 3ـ برای هموندی «عضویت» درکتابخانه باشناسنامه یا گذرنامه اعتبارداروکودکان وجوانانیکه بدون
مدارک شناسایی هستند باگواهینامه امضاشده مادر ویاپدرخودمیتوانند نام نویسی کنند .باچنین گواهینامه
مادریاپدراعالم میکنندکه آماده پرداخـت خساراتی هستندکه بافقدان ویاخراب شدن اشیاء کتابخانه
میباشند.این کارت باامضای مدیـرکتابخانه باید دستینه ومهرشده باشد.
§  4ـ گیرنده کارت کتابخانه با امضای خودشرایط قانونی کتابخانه را پذیرفته اسـت .وبرای کودکان
نوجوانان ،مادرویا پدرامضا میکنند.
§  5ـ کسانیکه حق تخـفـیـف درکتابخانه دارند و نمیتوانند درزمان چهارهـفـتـه آنرا ثایت کنند باید حق
عضویت تمام سال را پرداخـت کنند.
§  6ـ کارت عضویت کتابخانه قابل انتفال بدیگری نیست ،این کارت ازاموال کتابخانه میباشد .کمشدن
کارت کتابخانه وهمچنین هنگام رفـتـن به خانه نو باید فورآ به کتابخانه آگاهی داده شـود.
§ 7ـ خانمها وآقایان عضوکتابخانه ویا ولی کودکان ونوجوانان مسئول خساراتی هستندکه دراثربی
مباالتی عضو کتابخانه هستی پیدانماید .دراینگونه مواقع خسارات باید پرداخت ویا اصالح شوند .کارت
کتابخانه باید پس داده شود هنگامیکه کتابخانه این درخواست را بنماید.
§ 8ـ همه مدارک شخصی عضوکه ازطرف عضوبه کتابخانه داده میشودحداکثرتا سـه سال بوسیله
دستگاه الکترونیکی ذخیره میشودوبنابرقوانین استان شلسویک هولشتاین حفاظت میشود .کتابخانه
میتوانند دراین زمان برای نامه دادن به عضو بکارگرفته شوند.

ازکتابخانه کتاب گرفتن ،تمدید کردن ،سفارش دادن و تهیه کردن
§ 9ـ برای کتاب گرفـتـن یا تمدید کردن ،یا هنگام دریافـت نمودن یک چیزشفارش داده شده ویا پول
دادن«بـرای جریمـه احتمالی » ویا هـرزمان کـه الزم است بایـد کارت کتابخانه را بـه کتابدارنشان داد.
§11ـ زمان نگاه داشتن کتاب یا اشیاء دیگرچهارهفته میباشد .درمواقع استثنایی وهمچنین دربعضی از
نشریات میتواند مهلـت داشتن آنها کوتاه ویا پیش ازگرفتن آن ازکتابخانه زمان بیشتری درنظرگرفته
شود .برای داشتن مهلـت بیشترباید دلیل کافی ارایه داد .زمان برای فیلم ومجله دو« »2هـفـتـه و
گرافیک هشت هـفـتـه « »8میباشـد.
§ 11ـ هـرچه ازکتابخانه میگیرید باید درتاریخ تعین شده به همان کتابخانه پس دهید .اگـر به کتاب خانه
دیگری پس دهید باید پول اضافی پرداخـت نمایید.
§ 12ـ اگرزمان بازگرداندن کتاب یا هـرچیزدیگربه پایان رسیده باشد مشمول پرداخـت جریمه دیرکرد
میشوید .عالوه برجریمه ای که میپردازید باید برای یادآوری هایی که بشما شده است مبلغی را
نیزپرداخـت کنید حتی اگرچه تذکرها بشما دیررسیده باشد.
§ 13ـ زمان تحویل اشیاء گرفته شده میتواند یکبارتمدید شود ،اگرکسی ازمشتریان آنراازپیش سفارش
نداده باشد.
§ 14ـ تمدیدها میتوانند درکتاب خانه های نردراستت شخصا یا باتلفن ،فاکس ،امیل ویا بوسیله اینترنت
کاتالوگ سرانجام گیرند .آگربه علـت یک مزاحمـت تکنیکی یک تمدید میثرنیست آدم باید بیک وسیله
ممکن دیگری به کتابخانه آگاهی بدهـد .تا هزینه پایان وقـت به اوتحمیل نشود.
§ 15ـ تمدیدها یک کتاب گرفتن نومیباشد .به این لحاظ باید احتماال پول بیشتری پرداخـت شود.
§ 16ـ نشریات و کتابهای الکترونیک میتوانند باپراخـت مبلغی ازپیش سفارش داده شوند وازکتاب خانه
های نوردراشتت تهیه شوند.
§ 17ـ کتابخانه شهـرحق داردروزنامه هاوکتابهای الکترونیکی راهرگاه که میخواهدازوام کیرنده پس
گیرد.
§ 18ـ کتابخانه شهـرمیتواندروزنامه ومجالت راازوام دادن خودداری نماید .اینکارهنگامی پیش میآید
که روزنامه ها وفرهنگها موردنظرباشند.

وام گرفتن کتابهای خارجی
§ 19ـ کتاب خانه میتواند کتابهایی را که در دست ندارد ازدیگرکتابخانه ها که هرکدام دارای قانونهای
یکسان هستند ودارای شرایط یکسان میباشند و بستگی به دادن پول برای کتابهای قرضی هستند را
تهیه کند .برای استفاده این کتابها هموندان کتابخانه باید شرایط کتابخانه هارا پذیراباشند.

رفتار نشریات ،روزنامـه ها ومسئولـیـت پذیری قرض گیرندگان

§ 21ـ قرض گیرندگان موضف هستند روزنامها وکتابهای الکترونیکی را بادقـت بسیارپذیراباشند
وآنهارا دستمالی ،کثیف وخـراب نکنند .آنهارادراختیارشخص دیگری نگذارند زیرااینکارممنوع میباشد.
§  21ـ همه عکسها درقاب هستند ودریک کارتن برای حمل ونفل قرض داده میشوند .عکسها نبایداز
قابها جداشوند ،آنها باید درمعرض نورمستقیم خورشید ،رطوبـت و گرمای زیاد محفوذ بمانند .عکسها
باید در بسته بندیهایی که بودند ،پس فرستاده شوند .همانگونه که قرض داده شده اند.
§ 22ـ فقدان روزنامه ها وکتابهای الکترونیکی باید به کتابخانه گزارش داده شود.
§ 23ـ برای هـرگونه خرابی یا گمشده گی مدین ها و کتابهای الکترونیکی قرض گیرنده ویا نماینده
قانونی اومسئول و موظف به جبران خسارت میباشد .جبران خسارت مدینها وکتابهای الکترونیکی
محاسبه میشود با بهای دوباره ساختن آن وهنگام مفقود شدن به بهای دوباره تهیه شدن آن میباشد .هنگام
گمشدن یاخسارت دیدن یک عکس یا نقاشی یا قاب یاشیشه یا بسته بندی یا وسایلی که متعلق به
ابزارومانند اینها میباشد وظیفه مشتری است که تمام بهای آنرا بپردازد .اگرنقاشی کمشده یک نقاشی
تحفه است تنها قیمت روز باید پرداخـت شود.

نه پذیرفتن مسئولیت
§24ـ کتابخانه مسئول نیست اگرخسارت به وسیله بکاربردن مدین هایش ودستگاه هایش به
دستگاهاییکه یا لوازم دستگاه هایی که قرض گیرنده بوجود آورده است.

مقررات ورفتارهموندان درکتابخانه
§ 25ـ هنگامیکه کتابخانه بازمیباشد اداره کنندگان کتابخانه ونماینده گان اوکتابخانه را میگردانند وازحق
خود برای اداره کتابخانه استفاده میکنند .گفتارکارکنان کتابخانه برای عموم مراجعه کنندگان الزم
اجرامیباشد.
§ 26ـ برای بچه ها که بدون ولی خود به کتابخانه میآیند نمیتوانند ازکارمندان کتابخانه انتظارکمک
داشته باشند.
§ 27ـ کارمندان کتابخانه مسئولیتی درباره گم شدن ،خراب شدن ،دزدی شدن اشیاء کسانیکه به کتابخانه
میآیند ندارند.

ممنوع کردن استفاده کنندگان کتابخانه
§ 28ـ استفاده کنندگان ازکتابخانه که خالف مقررات کتابخانه رفتارنمایند بویژه زمان پس دادن اشیائ
گرفته شده ازکتابخانه را همواره نادیده میگیرند وهمچنین پول جریمه هایشانرا به موقع پرداخـت نکنند.
میشود آنهارا از بهره وری کتاب وسایراشیائ دیگرمعاف نمود .اینگونه اشخاص میتوانند به دسرنات 2

« اداره مربوطه ،جائیکه به شکایات رسیدگی میشود» استان نوردراشتت شکایت کنند .درباره این
شکایت دسرنات تصمیم میگیرد.

هنگامیکه این مقررات توانایی قانونی پیدا میکنند
§ 29ـ مفررات استفاده از کتابخانه 1ر 9ر 2112دراین تاریخ قدرت قانونی پیدامیکند.
همزمان قانون استفاده ازکتابخانه استان نودراشتت که طبق قانون 1ه ر9ه ر 2111توانایی قانونی
داشت ،دیگر قدرت قانونی ندارد.

لیست پرداختیها بکتابخانه
1ـ کودکان ،جوانان ،کسانیکه ارزانترمیپردازند مانند دانش آموزان ازهیجده سال ،کسانیکه دوره
کارآموزی میبینند ،دانشجویان ،کسانیکه پول سوسیال میگیرند ،کسانیکه پول بیکاری طبق 2 SGBیا 3
دریافت میکنند ،کسانیکه پول برای پرداخت مخارج اولیه طبق  12 SGBدریافـت میکنند ،کسانیکه
دارای سوسیال پاس هستند ،کسانیکه بسختی زمینگیرهستند از %51به باال ،کسانیکه رایگان
کاراجتماعی میکنند ،کودکستانها ودبستها وهمچنین کسانیکه کارت روزانه میگیرند .ازدادن پول معاف
« آزاد » هستند
 11ر 3

بقیه

ایرو

2ـ کسانیکه در زمانهای مساوی از کتابخانه استفاده میبرند :
مبلغ پرداختی ساالنه به کتابخانه حق استفاده ازکتابخانه رابدون پرداخـت پول دارند مانند نشریات
گوناگون « غیراز کتابهایی که فروش بسیاردارند و ، » Graphotheksbestand
کارت کتابخانه کودکان وجوانان تا  17سالگی
کارت کتابخانه جوانان بالغ «18ـ 27سالگی»
با تخفیف
باکارت کتابخانه برای دیگران
با تخفیف
با پارتنرکارت به کارت کتابخانه جوان بالغ وکارت بقیه دیگر
کارت روزانه برای وام گرفتن حداکثر 11نشریه بدون تمدید
باتخفیف
برای دیگران

بدون پرداخـت پول
 11ر 21ایرو
 11ر€ 11
 11ر € 24
 11ر€ 12
11ر€ 12
 11ر€ 2
 11ر€ 4

ـ Eـ کارت کتاخانه برای بکاربردن الکتروآموزش ـ پیشنهادی با رزرونمودن دررابطه با یک کورس
برایربا VHS Norderstedt

11ر€ 6

تخفیف دادن به یک بانک که کتابخانه بتواند ازحساب صاحب کارت پول برداشت کند «اختیاردادن به
بانک درسالیکه اعتباردارد» .برای کسانیکه دارای تخفیف هستند بکاربرده نمیشود.

 11ر€ 2

پرداخـت برای همه دارنده گان کارت :
پرداخـت برای کتابهای پرفروش ،برای هریک نشریه

 51ر€2

پرداختی برای عکس & گرافیک « نقشه »

 11ر€ 5

پرداختی برای کارهای انجام شده
وام گرفتن یک کتاب یا رزرونمودن از یک کتابخانه دیگرازپیش

 51ر2

یک کتاب یا نشریه رزروبرای تهیه نمودن یک کتاب یا نشریه ازکتابخانه
نوردراشتت یا یک کتابخانه درشلسویک هولشتاین
پس فرستادن کتابها ،نشریاتی که ازشعبات دیگرگرفته میشودبرای هرنشریه

 51ر1
51ر1

« تاآنجا که رزو نشده»
برای آوردن و بردن کتاب در نردراشتت برای هرباراسثنایی Medienbotendienst

11
فاکس
برای هرصفحه در همه المان

 5 1ر1

کپی
درکتابخانه برای یک صفحه

 5 1ر1

صورت کتابها که وام گرفته شده اند برای هریکصفحه که
کارمندان کتابخانه تهیه میکنند

51ر1

چاپ هرصفحه
برای آغاز هر 31دقیقه کار باکمپیوتر
هزینه تذکرو دیرکرد
برای هرروزنشریه

برای دوازده ساله

برای دیرکردهای بیشترتا
دیگران  31ثنت
دیرکردهایبیشرتا  91ر9
اگر احتماال تذکرپرداخـت پول رسید

21ر1
11ر21
15ر1
95ر4

تذکر اول  51ر2
تذکردوم  51ر7
 51ر12
تذکرسوم

جبران خسارت
سه اورو کارمزد اماده نمودن کتاب خریداری شده راباید عضوکتابخانه به پردازد
اگرتهیه راکتابخانه بعهدکتاخانه بگیردباید اضافه برپول خسارت ده یورونیزبکتابخانه به پردازد
یدکی اسباب بازیها  11ر 5بورو میشود
اگرخسارت به کتاب رسیده باشد باید هزینه صحافی و یا هزینه تعمیرجنس خراب شده باید پرداخت شود
برای بسته بندی باید  3ایورو پرداخـت شود
وسایل بسته بندی

 51ر1

پول کارمندان دفـتری
گمشدن یاخسارت دیدن کارت کتابخانه  3ایورو
پیداکردن نشانی جدید عضو  15اورو
اگربانک پول عضورا پرداخت نکرد ،عضوباید پانزده یورو پرداخت نماید

تخفیف اضافه
دررابطه با اقدامات آگهی کتابخانه میتواند تخفیف مالی برای مشتری خود قایل شود

قدرت قانونی پیداکردن
این صورت هزینه در تاریخ 1ر9ر 2112قدرت قانونی پیدا میکند .درهمین زمان صورت هزینه پیشین
که در تاریخ 1ر9ر 2111قدرت قانونی داشت دیگرندارد.

