
Låneregler – albanska   Sept 2012 

 

Mirë se vini në bibliotekë! 
 
Të gjitha bibliotekat popullore në Gästrikland och Hälsingland bashkëpunojnë mes veti. Me një emër 
ato quhen bibliotekat HelGe. 
 
Karta e huazimit dhe koha e huazimit 
Për të huazuar keni nevojë për kartë huazimi dhe kodin PIN. Ti mund të përdorësh të njëjtën kartë 
huazimi në të gjitha bibliotekat HelGe. Me kartën e huazimit mund të huazosh libra, libra-e, filma, 
gazeta, kurse gjuhësh, audio-libra etj. Ti mund të huazosh, të kthesh dhe të rezervosh / të presësh në 
radhë në të gjitha bibliotekat që ju doni në HelGe. 
 
Koha e huazimit ndryshon varësisht se çka huazoni. Librat huazohen zakonisht për katër javë. Librat 
dhe gazetat mund t’i huazosh për një kohë më të shkurtër. Mund të ju dërgojmë sms ose mesazh 
përmes postës elektronike disa ditë para se të skadoj afati i huazimit. Ruaje gjithmonë kviton e 
huazimit. 
 
Karta e huazimit është dokument me vlerë. Ti mbanë përgjegjësinë për gjithçka që huazon me kartën 
tuaj. Nëse e humbë kartën e huazimit lajmëroje bibliotekën menjëherë që askush të mos huazoj me 
kartën tuaj. 
 
Fëmijët që kan mbushur 6 vjet mund të marrin kartë personale huazimi. Prindërit e kanë 
përgjegjësinë për ato që fëmija huazon derisa fëmija i mbush 18 vjet. 
 
Shumica është falas por jo gjithçka  
Është falas të huazohet në bibliotekat në HelGe. Por nëse vonohesh me kthimin atëherë duhet të 
paguash një taks prej 1 korone në ditë për secilin mjet të huazuar. Disa biblioteka japin hua edhe 
lojra-Tv. Nëse një lojë- Tv vonohet atëherë për çdo ditë të vonuar kushton 10 kr. Nëse taksa arrinë 
shumën 100 kr ose më tepër atëherë bllokohet karta e huazimit. Nuk mund të huazosh përsëri derisa 
taksa nuk është më e vogël se 100 kr.  
  
 
Nëse diçka prishet ose zhduket 
Kaq kushton nëse ti prish ose e humbë atë që e ke huazuar. Vini re se shuma mund të ndryshoj nëse 
vlera e asaj që është prishur ose zhdukur është më e lartë. 

Libër për të rritur ose audio-libër  300 kr 

Libër për fëmijë ose audio-libër   200 kr 

Muzikë - CD    200 kr 

Fëmijë - CD    150 kr 

Gazetë    50 kr 

Film dhe lojë TV   500 kr 

Gjuhë dhe CD    500 kr 

Libër me zë Daisy    150 kr 

Kartë huazimi    20 kr 

 
Këtu mund të kërkosh libra dhe të lexosh më shumë: www.helgebiblioteken.se  

http://www.helgebiblioteken.se/

