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 lånetider  امانت مدت
 هفته 4  کتاب ها، کتاب های صوتی

 هفته 2 سریع های امانت مدت، کوتاه های امانت

 هفته 2 نشریه ها

 هفته 2 تلویزونی بازی

 هفته 4 موسیقی دی سی

 هفته 1 دی وی دی

 

 های امانت و دی وی دی امانت مدت .شود ساخته کوتاهممکن است  باشد، زیاد آن تقاضای که ها کتاب صورت در امانت مدت طول

 وی دی گرفتن قرض برای سن اقل حد .کرد تمدید بار دو اکثر حد میتوان را مواد بقیه امانت مدت کرد، تمدید نمیتوان را مدت کوتاه

 .است شده گرفته نظر در سال 15 تلویزیونی بازی و دی

 

 Förseningsavgifterٔتأخیر جریمهٔ 

 :بزرگساالن به مربوط مواد

 روز در کرون 1  صوتی های کتاب ها، کتاب

 روز در کرون 1 موسیقی دی سی ها، نشریه

 روز در کرون 5 تلویزونی بازی/دی وی دی

 روز در کرون 5 سریع های امانت مدت، کوتاه های امانت

 روز در کرون 5 دیگر ه  کتابخان از مواد گرفتن امانت

 

 Barnmedia :کودکان به مربوط مواد

 روز در کرون 5 تلویزیونی بازی دی، وی دی

 

 مواد بازگشت موقع هر در کرون 200 اکثر حد

 

 :میشود قید زیر موارد در کتابخانه عضویت

 کرون 100 از باالتر قرضداری هنگام -

 مواد بازگشت تقاضای سوم ارسال به رابطه در -

 

 

 

 

 

 



 Avgifter اه هزینه

 روز در کرون 5 دیگر ه  کتابخان از مواد گرفتن امانت

 کرون 10 کتابخانهعضویت  کارت کردن گم

  .میگردد جبران آن خرید قیمت با دیده آسیب یا شده گم مواد

 

ٔموادیٔکهٔنمیتوانٔآنرأدوبارهٔخرید:

 کرون 250 بزرگساالن صوتی کتاب/بزرگساالن کتاب

 کرون 150  اطفال صوتی کتاب اطفال، کتاب

 کرون 50 جیبی کتاب

 کرون 50 یا خرید قیمت ها نشریه

 کرون 150 موسیقی دی سی

 کرون 400 زبان آموزش کورس دی، سی تلویزونی، بازی دی، وی دی

ٔ

 .شود می جبران مربوطه کتابخانه مطالبه به مطابق باشد، شده گرفته امانت به دیگری کتابخانه   از که موادی

ٔ

 زیر وبسایت در را ها این .نگهدارند آگاه ها هزینه و مقررات تبدیل و تغییر از را خود تا دارند برعهده مسئولیت گیرنده امانت همه

 :میتوانید آورده بدست نیز

ttt.rlbu./.sw/rbrub.www و ttt.u.aam.sw/ubr. 

 

 

 

 

ٔ

 

 !مینماییم عرضه خدمتتان را زیر خدمات و مواد ما

 
 ماه هر ما .مینماید عرضه سال و سن هر همه در عالقمندان خدمت را مختلف های زبان به ها کتاب ها کتابخانه  فراوان های کتاب

 .مینماییم خریداری جدید های کتاب صدها

 

 .دارند وجود مختلف مجالت صدها و روزنامه چندین ها کتابخانه در  مجالت و ها روزنامه

 
 .میباشند موجود گرفتن امانت برای نیز تلویزیونی بازی و صوتی های کتاب فیلم، موسیقی،

 
 .بگیرید امانت ما وبسایت طریق از تان موبایل یا پاد آی در مثال بطور خواندن بخاطر میتوانید را الکترونیکی های کتاب

 
 امانت به ها کتابخانه دیگر از هزینه بدل در میتوان معموالا  نمیباشند، موجود ما های کتابخانه در که را های کتاب  دور راه از امانت

 .گرفت

 
 مطالعه به که آرام های نشیمن دارای و سال و سن همه در کودکان های کتاب از مملو دلگشا محیط یک کودکان برای فراوان مواد

 .مینمایند ترغیب و تشویق

 

http://www.lomma.se/lib


 .دارند وجود المعارف دایره   و اطالعات های بانک معلوماتی، های کتاب اینجا در معلومات

 
 سویدن جمعیت ،(lbwb/ dbvbwmu) دیجیتل آرشیف اند، شناسی نسب عرصه در تحقیق عالقمند کسانیکه برای شناسی نسب تحقیق

(g/wbbvws rws.uwvbvv )سویدن درگذشتگان سجل و (g/wbbvws didr.w.) 

 
 همچنان و کمون باره   در نوشتجات و کمون مختلف های هئیت جلسات جریان یادداشت نسخه شما سکونت کمون مورد در اطالعات

 .جاری های پالن های نمایش

 
RN OO   NKKOB  میشویم حاضر شما خدمت ما نیستید، کتابخانه به آمدن به قادر معلولیت کدام اثر در شما اگر. 

 
 .استید مواجه خواندن در مشکالت با که شما برای گویا های کتابٔو بزرگ حروف با شده نوشته ها کتاب ساده، زبان به ها کتاب

 .کنید دریافت کمپیوتر یا تیلفون به نمودن دانلود یا دی سی بشکل یا میتوانید را گویا های کتاب

 
 موادی دریابید، آگاهی است جریان حال در ها کتابخانه در که آنچه از میتوانید  ها کتابخانه وبسایت در منزل از کتابخانه به دسترسی

 تقاضای به شوید، برخوردار ها کتاب مورد در مشوره و توصیه از نمایید، تمدید را مواد امانت مدت نمایید، جستجو ها کتلوگ در را

 .کنید اقدام آن مانند و دور راه از امانت

 
 را ها برنامه اوقات تقسیم یا وبسایت .میدهیم ترتیب را کالنساالن و اطفال اعم برای متعددی های فعالیت و ها سرگرمی ما ها برنامه

 .کنید مالحظه میشود، توزیع خزانی و بهاری ترم هر در که

 
 .است مساعد هزینه بدل در اسناد کردن کاپی و چاپ امکان و ها کمپیوتر اسکنر، بیسیم، شبکه   از استفاده انترنت و ها کمپیوتر

 
 هر در های امانت بازگرداندن و گرفتن تسلیم گرفتن، امانت امکان با با ها کتابخانه چهار در اعتبار مدار کتابخانه عضویت کارت

 .ها کتابخانه از یکی

 

  



 

ٔؤکاری اوقات

ٔتماس مشخصات

 
ٔبورلوف کمون های کتابخانه

 
 ARLÖVS BIBLIOTEK آرلوف کتابخانه  

Lommavägen 2 

 74 62 625-040تلفن: 

 
 لوما کمون در ها کتابخانه

 
 BJÄRREDS BIBLIOTEKد بیاری کتابخانه  

Folkungavägen 6 

 93 17 641-040تلفن: 

bjerred.bibliotek@lomma.se 

 

 

  ÅKARPS BIBLIOTEK اوکارپ کتابخانه  

Elevvägen 2 Dalslundskolan 

 76 66 625-040تلفن: 

Bibliotek.adarp@burlov.se 

 

 

 LOMMA BIBLIOTEK لوما کتابخانه  

Hamntorget 1 

 73 13 641-040تفلن: 

omma.bibliotek@lomma.seL 
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