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 ڕێساکانی بەکارهێنانی کتێبخانەکانی ئەندێرس

 بەخێر بێیت بۆ بوونت بە بەکارهێنەری کتێبخانەکانی ئەندێرس! 

ئەم ڕێسایانەی بەکارهێنانە هەموو کتێبخانەکانی ئەندێرس )لەمە بەدواوە تەنها دەڵێین کتێبخانەکان( 

بەدواوە کاریان پێ دەکرێت. کتێبخانە گشتیەکانی ئەم شارەوانیانەی الی  ١/٩/٢٠١٧دەگرێتەوە و لە 

 Kaustinenتینێن ، کاوس Kannus، کەننوس Halsuaخوارەوە سەر بە کتێبخانەکانی ئەندێرسن: هاڵسوا 

 .  Toholampiو تۆهۆاڵمپی   Lestijärvi، لێهتییارڤی  Kokkola، کۆککۆاڵ 

کاتێك کە کاری خۆت لە کتێبخانەکەدا جێبەجێ دەکەیت یان کارتی کتێبخانە وەردەگریت یان وەکو کەسێکی 

 بەرپرسیار ڕەزامەندی دەدەیت، دەبێت پێڕەوی ئەم ڕێسایانەی بەکارهێنان بکەیت.

 

 انە بۆ هەموو کەسێك کراوەیەکتێبخ

بنکەکانی کتێبخانەکان بۆ هەمووان کراوەن. کۆبەندەکانی کتێبخانەکان و خزمەتەکان و شوێنەکانی 

 نەفەرەکان دەکرێت لەالیەن هەموو ئەو کەسانەوە بەکاربهێنرێن کە ڕێساکانی بەکارهێنان پێڕەو دەکەن.

لە کتێبخانەکاندا تۆڕی ئینتەرنێتی کراوە هەیە بۆ بەکارهێنان. لە تۆڕەکانی ئینتەرنێتدا پارێزگاری نیە و 

کاتێك کە بەکاریان دەهێنیت پێویستە خۆت بەگوێرەی پێویست  پارێزگاری دابین بکەیت.  کتێبخانە 

ئەو کەرەستانەوە دروست بەرپرسیارێتیی تۆڕی ئینتەرنێتی کراوە یان ئەو کێشە و گرفتانەی کە بەهۆی 

دەبن کە لە کتێبخانەدا بەکاردەهێنرێن یان هەر زەرەر و زیانێك کە ڕووبەڕووی نەفەرەکان ببێتەوە لە 

 ئەستۆ ناگرێت. 

لە کتێبخانەکاندا شوێن هەیە کە بە کرێ دەدرێن بۆ ڕێکخستن و سازدانی بۆنەکان. کرێی ئەو شوێنانە بە 

ۆی نرخەکاندا هەروەها لە سایتەکانی ئینتەرنێتی تایبەتی گوێرەی شارەکان دەگۆڕێن و لە پاشک

کتێبخانەیەكی شارەکاندا بە جیاواز دەبینرێن.  بەڕێوەبەری کتێبخانە مافی ئەوەی هەیە کە ئەو شوێنەی بۆ 

کرێیە بە خۆڕایی بیدات بۆ بەکارهێنان بۆ ئەو بۆنانەی کە بە هاوکاری لەگەڵ کتێبخانەکە ڕێك دەخرێن 

 ن لە خزمەتەکانی کتێبخانە.بۆ پاڵپشتیکرد



 کارتی کتێبخانە و پین کۆد

بۆ بە قەرز وەرگرتن پێویستیت بە کارتی کتێبخانە دەبێت. کارتی کتێبخانەت بەوە پێ دەدرێت کە کارتێکی 

ناسنامەی کەسێتیی خۆت پێشان بدەیت هەروەها ناوی خۆت و ناونیشان و کۆدی کەسێتیی خۆت بڵێیت. 

ەفەرەکانی کتێبخانەدا تۆمار دەکرێن. هەر کەسێك بەپێی فەرمانی پاراستنی زانیاریەکان لە تۆماری ن

زانیاری، مافی ئەوەی هەیە کە پشکنینی ئەوە بکات کە چی زانیاریەك کە پەیوەندیی بە خۆیەوە هەیە لە 

)فەرمانی  ٢٠١٦/٦٧٩تۆماردا هەڵگیراون )فەرمانی پەرلەمان و ئەنجومەنی ئەوروپا )یەکێتی ئەوروپا( 

 (.١٥ستنی زانیاریی گشتی(، مادەی پارا

سااڵندایە یان ئەو کەسانەی کە کەم دەسەاڵتن هەروەها ئەو الیەنە  ١٥بۆ ئەوانەی کە تەمەنیان لە خوار 

گشتییانەی کە کتێب و شتی تر بە قەرز وەردەگرن )قوتابخانە، باخچەی ساوایان، دامەزراوە یان هەر 

سە دەکرێت کە بەرپرسیارە لەو الیەنە )سەرپەرشت، کۆمەڵگەیەکی تر( داوای بەڵێننامەی ئەو کە

چاودێری بەرژەوەندی یان هەر نوێنەرێکی تری یاسایی(.  پێویستە لەسەر ئەو کەسەی کە بەرپرسیارە 

بە کارتێکی ناسنامەی کەسێتیی وێنەدار ناسنامەی کەسێتیی خۆی بسەڵمێنێت، هەروەها کۆدی کەسێتیی 

 خۆی ڕابگەیەنێت. خۆی و زانیاریی پەیوەندیپێوەکردنی

کارتی کتێبخانە شتێکی تایبەتە بە هەر کەسێك و خاوەنەکەی یان کەسی بەرپرسیار بەرپرسیارێتیی ئەو 

شتانە لە ئەستۆ دەگرێت کە بە کارتی کتێبخانە بە قەرز وەری گرتووە. یەکەمین کارتی کتێبخانە بە 

اتی ونبوونی کارتی کتێبخانەدا هەروەها خۆڕاییە. هەر کارتێکی تر لە دوای ئەوە بدرێت بە پارەیە. لە ک

لە کاتی گۆڕانی ناو و زانیاریەکانی پەیوەندیپێوەکردندا، دەبێت یەکسەر کتێبخانە ئاگاداربکرێتەوە. هەتاکو 

ئەو کاتەی ئاگاداریی ونبوونی کارتەکە بە کتێبخانە دەدرێت ئەو کەسە خۆی بەرپرسیارە لەو کتێب و 

 دووە.شتانەی کە بە کارتەکە قەرزی کر

بۆ بەکارهێنانی خزمەتەکانی ئینتەرنێتی کتێبخانە پێویستیت بە کارتی کتێبخانە و پین کۆد هەیە. پین کۆد 

  لە کتێبخانەدا پێت دەدرێت، بە پێشاندانی کارتی کتێبخانەکەت و سەڵماندنی ناسنامەی کەسایەتیی خۆت.

 

 بەکارهێنان و حجزکردنی مەوادەکانی کتێبخانە

وادی بەرجەستەیی و مەوادی ئینتەرنێتی هەیە بۆ بەکارهێنان و قەرزکردن. کتێبخانە لە کتێبخانەدا مە

بەرپرسیار نیە، نە لە ناواخنی ئەو مەوادانەی کە قەرز دەکرێن و نە لە ڕاستیی زانیاریەکان و نەش لەو 

 زیانانەی کە ئەگەر لەو مەوادانەوە بۆ نەفەرەکە یان بۆ مڵك و ماڵی نەفەرەکە دروست ببن.  

 ماوەکانی قەرز کردن:

 ڕۆژ ٢٨     کتێبەکان
 ڕۆژ ٢٨     کتێبە دەنگیەکان

 ١٤   ڕۆژ زیاترە  ٣٠ئەو کتێبانەی کە ماوەی حجزکردنیان لە 

 ڕۆژ
 ڕۆژ  ١٤   ئەو کتێبانەی کە بە خێرایی حجز دەکرێن 

 ١٤  ، کاسێتەکان lpو  cd، و قورسەکانی  cd-romگۆڤار و ڕۆژنامەکان، 

 ڕۆژ
Dvd  و قورسەکانیBlu-ray     ڕۆژ ١٤ 



لە ئۆتۆمبێلەکانی کتێبخانە و خزمەتی مااڵندا ئەو ماوەی حجزکردنانە پێڕەو دەکرێن کە کاریان پێ 

 دەکرێت.

جار نوێ بکرێتەوە ئەگەر حجزی تری بۆ نەکرابێت. لە  ٥ئەو شتەی کە قەرز دەکرێت دەتوانرێت 

ۆ نموونە ئەوانەی حجزی خێرا دەکرێن، سنوورداری نوێکردنەوەی ماوەی هەندیك لە مەوادەکاندا، ب

 هەیە. فیلمەکان و یارییەکان تەنها بەو کەسانە بە قەرز دەدرێن کە تەمەنی یاسایی پڕ دەکەنەوە.

دەکرێت مەوادەکان یان لە کتێبخانەدا یانیش لە کتێبخانەی ئینتەرنێتدا حجز بکرێن. بۆ وەرگرتنی ئەو 

و کورتەنامەی تەلەفۆنی یان بە پۆست ئاگاداری دەنێردرێت. حجزکردن شتەی کە حجز کراوە، بە ئیمەیل 

ڕۆژدا لەو ڕۆژە بەدواوە کە ئاگاداریی   بە خۆڕاییە. ئەو شتەی کە حجز کراوە دەبێت لە ماوەی نۆ 

گەیشتنی نێردراوە وەربگیرێت. بەرامبەر بەو شتە حجزکراوەی کە بەکاربەرەکە ناچێت بۆ وەرگرتنی 

 دەکرێت بەگوێرەی شارەوانی سزای پارە ببڕدرێت. 

کەوێت، ئەگەر ئەو مادەیە کە کەسێك پێویستێتی لە کۆبەندەکانی کتێبخانەدا نەبێت یان مادەکە دەست نە

دەکرێت بە شێوەی حجزکردنی دوورەدەست لە شوێنێکی تری فینلەندا یان لە دەرەوەی واڵت داوابکرێت.  

 حجزکردنی دوورەدەست بە پارەیە.

 

 گەڕاندنەوە و ماوە دیاریکراوەکانی گەڕاندنەوە

بۆ  ئەو مەوادەی کە حجز کراوە دەبێت ئەوپەڕی لە دواڕۆژی ماوەی قەرزکردنەکەدا بگەڕێندرێتەوە

کتێبخانە لە کاتەکانی کرانەوەی دەرگای کتێبخانەدا. سزای تاخیربوونی گەڕاندنەوە لە یەکەم ڕۆژی 

 دوابەدوای ڕۆژی کۆتایی ماوەی قەرزەکە کۆدەبێتەوە.  

گەڕاندنەوە لەسەر بەرپرسیارێتیی نەو کەسەیە کە شتەکەی قەرز کردووە و ئەگەر بیەوێت دەکرێت 

ێت. هەروەها گەڕاندنەوەی شتی قەرزکراو بۆ ناو دەرچەی گەڕاندنەوەش پسوولەی گەڕاندنەوەی پێ بدر

لەسەر بەرپرسیارێتیی ئەو کەسەیە کە شتەکەی قەرز کردووە. لە دوای داخرانی دەرگای کتێبخانە، ئەو 

کتێبانەی کە بۆ گەڕاندندوە دەخرێنە دەرچەی گەڕاندنەوەکەوە، کاتێك وردەگیرێنەوە کە دووبارە دەرگای 

کەدا دەکرێتەوە.  لەو کاتەشدا ئەو شتەی کە لە دوا ڕۆژی ماوەی قەرزەکەدا بە مەبەستی کتێبخانە

گەڕاندنەوە خراوەتە دەرچەی گەڕاندنەوەکەوە، سزای تاخیربوونی دەکەوێتە سەر نەفەرەکە. بەرامبەر 

 بەو مادەیەی کە بۆ گەڕاندنەوە دەخرێتە دەرچەوە، پسوولەی بەڵگەی گەڕاندنەوە نادرێت. 

وادەکانی مندااڵن و گەنجان سزای تاخیربوون وەرناگیرێت، تەنها پارەی خەرجی بیرخستنەوەی بۆ مە

 گەڕاندنەوەکە وەردەگیرێت. 

دوا ڕۆژەکانی گەڕاندنەوە لە پسوولەی دوا ڕۆژی گەڕاندنەوەدا دەنووسرێت کە هاوکات لەگەڵ بە قەرز 

یکبوونەوەی دوا ڕۆژی گەڕاندنەوەدا وەرگرتنەکەدا دەدرێت بەو کەسەی کە قەرزی دەکات. لە کاتی نز

دەکرێت بیرخستنەوەیەك بۆ ئەو کەسە بە ئیمەیل بنێردرێت. ئەگەر بیرخستنەوەی پێشوەخت بەهۆی هەڵەی 

تەکنیکیەوە یان کێشەی پەیوەندیی تۆڕی ئینتەرنێتەوە یان بەهۆی کارنەکردنی ئیمەیلی ئەو کەسەوە کە 

 کەسە لە سزای تاخیربوون ئازاد ناکرێت.شتەکەی قەرز کردووە نەگاتە ئەو کەسە، ئەو 

کتێبخانە بە گوێرەی ڕێساکانی شارەوانی بیرخستنەوەی تاخیربوونی ئەو مادەیەی کە تاخیر بووە بۆ ئەو 

 کەسە دەنێرێت کە بە قەرز بردوویەتی.



 ئەرکەکانی سەرشانی بەکارهێنەری کتێبخانە

تری کتێبخانە یان کارمەندەکان دروست بکات  بەکارهێنەری کتێبخانە نابێت بێزاری بۆ بەکارهێنەرەکانی

و نابێت خۆشی و ئاسایشی کتێبخانە بخاتە مەترسیەوە. بەکارهێنەری کتێبخانە ئەرکی سەرشانێتی کە 

 مەوادەکانی کتێبخانە و کەلوپەلەکان بە وریاییەوە دەستکاری بکات، بەشێوەیەك کە زیانیان پێ نەگات.

 

 و خزمەتانەی کە بە پارەنئەو خزمەتانەی کە بە خۆڕایین و ئە

بەکارهێنان و قەرزکردن و حجزکردنی مەوادە تایبەتەکانی کتێبخانە هەروەها ڕێنماییدان و ئامۆژگاریدان 

بە خۆڕایین. کتێبخانە بۆ نموونە پارەی تاخیربوونی گەڕاندنەوەی مەوادەکان و نەبردنی ئەو شتەی کە 

هەروەها  بوو یان مەوادی زیان پێ گەییو حجز کراوە و بیرخستنەوەی تاخیربوون و مەوادی ون

پرینتکردن و کۆپی کردن وەردەگرێت. زانیاری زیاتر سەبارەت بە پارەدانەکان لە پاشکۆی پارەدانەکانی 

 شارەوانیدا دەست دەکەوێت. 

 

 قەدەغەکردنی قەرزکردن

ئەو سزا و قەرەبووانەی کە پارەکانیان نادرێت لەسەر ئەو کەسەی کە برپرسیارە بە قەرز  دەمێنێنەوە.  

ئێوڕۆ تێدەپەڕن دەبنە هۆی قەدغەکردنی بە قەرز وەرگرتن. هەر کاتێك ئەو  ١٠ئەو سزایانەی کە لە 

گەییو بکاتەوە و ئەو کەسە مەوادە تاخیربووەکە بگەڕێنێتەوە یان قەرەبووی مەوادی ونبوو یان زیان پێ

سزایانەی کە لەسەرێتی بیاندات، مافی بەقەرز وەرگرتنی بۆ دەگەڕێتەوە. کتێبخانە بەگوێرەی هەر شارێك 

 دەکرێت داوای ئەوە بکات کە هەموو پارەکان یەك جار لە ساڵێکدا بدرێنەوە. 

 

 قەدەغەکردنی بەکارهێنانی کتێبخانە

نێت بۆ ئەو کتێبخانەیەی خۆیان قەدەغەیەکی کاتیی بەڕێوەبەری کتێبخانە یان جێگرەکەی دەتوا

ڕۆژ( بەسەر کەسێکدا بسەپێنێت، ئەگەر ئەو کەسە سەرەڕای  ٣٠بەکارهێنانی کتێبخانەکە )ئەوپەڕی 

هۆشداریدانەکان بە بەردەوامی بەشێوەیەکی سەرەکی بێزاری بۆ کاری کتێبخانەکە دروست بکات یان 

ی یاسای ١٥ە کەلوپەلەکانی کتێبخانەکە بگەیەنێت )مادەی ئاسایشی بخاتە مەترسیەوە یانیش زیان ب

(.  هەڵسوکەوتی بێزارکەر ئەوەش دەگرێتەوە کە کەسێك بە سەرخۆشی ١٤٩٢/٢٠١٦کتێبخانە ژمارە 

 دەرکەوێت یان لە شوێنەکانی کتێبخانەدا مادە هۆشبەر و مەستکەرەکان بەکاربهێنێت. 

دەگیرێت و قەدەغەکردنی بەکارهێنانەکەی بە بڕیارێکی پێش قەدەغە پێدان گوێ لە ڕا و بۆچوونی کەسە 

فەرمی بۆ دەردەکرێت و ئەو کەسە دەتوانێت بەگوێرەی یاسای شارەوانی داوای تێهەڵچوونەوەی بڕیارەکە 

 بکات.


