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زانیاریی
و ڕێساگەلی وام

الی هەموو پەڕتووکخانەکانی ڤێستەرۆس بۆت
هەیە بە خۆڕایی پەڕتووک و کەرەستەی تر
بخوازیت .کارمەندان ئەیانەوێت بە باشترین
شێوەیەک کە بکرێت یارمەتیی سەردانکەران
و خوازەرەکان (بەقەرزوەرگرەکان) بدات.
بەخۆشییەوە پرسیار بکە!
کارتی پەڕتووکخانە
تۆ بەخۆڕایی کارتی پەڕتووکخانە وەرئەگریت.
تەنها پێناسنامەی برەودار نیشان بدە .خاوەنی کارتی
پەڕتووکخانە لە تۆمارگەی خواستن تۆمارئەکرێت.
منداڵی ژێر  ١٨سااڵن پێداویستیان بە واژۆی
بەرپرسی منداڵەکە هەیە .بەرپرسەکە لە خواستنەکە
بەرپرسە.
بە کارتی پەڕتووکخانەوە کۆدێکی پین بەستراوە کە
لە چوار ژمارە پێکهاتووە .تۆ کۆدی پین ت پێویستە
بۆ ئەوەی خواستن بکەیت ،چوونەژوورەوە (لۆگ ئین)
لە پێگەی وێب بکەیت یاخود بۆ ئەوەی بژمێرەکانمان
(کۆمپیوتەرەکانمان) بخوازیت.
بەرپرسیارێتی تۆ
کارتی پەڕتووکخانە بەڵگەنامەیەکی کەسیی بەهادارە.
ئەمە مانای ئەوەیە کە تۆ بەرپرسیت لەو پەڕتووکانە
و ئەو کەرەستانەی بە کارتەکە ئەیان خوازیت.
کەرەستەی لێکەوتوو یان زیانپێگەیشتوو لەالیەن
خوازەرەوە قەرەبوو ئەکرێتەوە بەپێی نرخ بۆدانانی
پەڕتووکخانە .بەزووترین کات ڕاگەیاندن لەسەر
بزربوونی کارتی پەڕتووکخانە بدە .بەرپرسیارێتی
خۆشتە کە زانیارییەکانی پەیوەندیی بە هەنووکەیی
بهێڵیتەوە.

بەردەستیکرنی خۆ
لە ماڵپەڕی کەتەلۆگی پەڕتووکخانەوە
 www.bibliotek.vasteras.seئەتوانیت ببینیت
کە کامانەن ئەو پەڕتووکانەی پەڕتووکخانە هەیەتی و
ئایا لەبەردەستان .لەڕێگەی چوونەژوورەوە بە ژمارەی
کارتی پەڕتووکخانە یان ژمارەی کەسیی لەگەڵ کۆدی پین
ئەتوانیت خوازراوەکانت بۆ ماڵەوە ببینیت و خواستنەوە
بکەیت .تۆ ئەتوانیت پەڕتووک ڕاسپێریت یان ڕاسپاردن
ڕەت بکەیتەوە هەروەها پێشنیاری کڕین بکەیت.
ماوەی خواستن
ماوەی خواستن لەباریی ئاساییدا چوار هەفتەیە .ماوەی
کورتر بۆ فیلمی یاری برەوی هەیە.
خواستنەوە
تۆ وەک ڕێسایەک دەرفەتی خواستنەوەی پەڕتووکێک
بۆ ئەوپەڕی دوو جاری تر هەیە ،بەاڵم نابێت ئەگەر
لەالیەن خوازراوێکی ترەوە ڕاسپێردرابێت .تۆ
لەڕێگەی پێگەی وێب ەوە بە ئاسانی خواستنەوە
ئەکەیت.
قۆرخکردن
ئەگەر ئەتەوێت پەڕتووکێک بخوازیت کە وا بەخواستن
دراوە ئەوا ئەتوانیت قۆرخی کەیت (ڕاسپێری بۆ
تۆی دانێن) .تۆ ئەتوانیت قۆرخکردن لە ڕێگای
”( ”Mina sidorپەڕەکانی من) لە پێگەی وێبی
پەڕتووکخانە یان بە یارمەتی کارمەندان بکەیت.
هەر ئەوەندەی پەڕتووکە گەیشت ئاگاداریینامەیەک بە
کورتەنامە یان نامە بەدەستت ئەگات .پەڕتووکەکە لەو
پەڕتووکخانەیەی هەڵبژاردە کراوە و تا حەوت ڕۆژان
ئەمێنێتەوە.

مزی کاتی زیادە
پەڕتووکخانە مزی کاتی زیادە (لەسەرو کاتی خۆی)
بۆ پەڕتووکی گەورەسااڵن وەرئەگرێت کە درەنگ
گەڕاوەتەوە .مزەکە (حەقدەستەکە) ئەبێت هەر بدرێت
با پەڕتووکخانە هیچ بەبیرهێنانەوەیەکیشی نەناردبێت.
ئەگەر تۆ خوازراوێکی دڕەنگکەوتوو لە شوێنی
پەڕتووک تێفڕێدان بەجێبهێڵیت ئەوا قەرزێک لەسەر
تۆ تۆمار ئەکرێت .ئەتوانریت مزەکە لە ڕێکەوتێکی
ئاییندەدا بدرێت یان لەڕێگای کۆتۆکەت لە پێگەی وێبی
پەڕتووکخانە بدرێت.
بەبیرهێنانەوە
تۆ لەوانەیە ڕۆژانی پێش ئەوە هۆشیاریی پێدانێک
لەسەر کاتی زیادە (کاتی تێپەڕبوو) وەربگریت
بەوەی کە ماوەی خواستنەکە بەسەرئەچێت ،جا
یان بە پۆستی -ئەلەکترۆنیکی یان بە کورتەنامە.
پەڕتووکخانە بەبیرهێنانەوەیەک لە ماوەیەکی دیاری
کراو پاش بەسەرچوونی خواستنەکە ئەنێرێت .ئەگەر
پەڕتووکەکان سەرباری ئەمەش ڕادەست نەکرێنەوە،
ئەوا بەپێی نرخدانانێکی تایەبەت فاتورەیەک
ئەنێردرێت.
ئەگەر بەقەرزوەرگرێک پەڕتووکەکانی پەڕتووکخانە
نەگێڕێتەوە و مزی کاتی زیادە نەدات ،ئەوا ئەو کەسە
لە خواستن بەربەست ئەکرێت .بەربەستکردنەکە
کاتێک الئەبرێت کە خوازراوەکە بگەڕێنریتەوە و
قەرزەکە یان فاتورەکە بدرێتەوە.

