
Правила за заемане на материали 
BULGARISKA

Добре дошли!
Надяваме се, че използването на Вашата читателска карта ще Ви донесе 
много радост!

Можете да заемате книги, филми, музика, видеоигри, списания и 
много други в обществените и мобилните библиотеки в Гьотеборг.

Заемането на материали е безплатно, но има някои правила, които трябва 
да се спазват. Тази папка съдържа най-важната информация, с която 
трябва да сте запознати.

Ценен документ
Читателската карта е ценен персонален документ. Ако я изгубите, трябва 
незабавно да я блокирате.

Можете да блокирате картата по всяко време на денонощието като 
позвъните на автоматичния телефонен секретар, тел. 031-368 34 34. 

Носите отговорност за всички материали, заети с Вашата карта - дори 
и такива, заети от неупълномощени лица. Родителите/настойниците 
носят отговорност за читателските карти на техните деца и за всички 
материали, заети с картите им.

Период на заемане
Обикновено периодът на заемане е три седмици. Получавате разписка, 
върху която пише кога трябва да върнете заетите материали. Носите 
отговорност за заетите материали до момента, в който ги върнете.

На www.gotlib.goteborg.se можете да видите какво е налично за 
заемане, да презапишете материал, да запазите заглавие или да 
проверите периода на заемане.

В случай на увреждане или загуба на зает материал, Вие сте длъжни да го 
възстановите. Библиотеката не носи отговорност за щети върху техническо 
оборудване по време на използване на зает мултимедиен материал.

Просрочване 
Ако не върнете навреме зает материал, трябва да заплатите глоба. Като 
допълнителна услуга можете да изберете да получавате напомняния чрез 
SMS и имейл. В такъв случай, два дни преди датата за връщане, както и един 
ден след нея, ще Ви бъде изпратено напомняне. Две седмици след датата за 
връщане ще получите писмо по обикновена поща относно просрочването. 
Неплатените сметки се изпращат на фирма за събиране на вземания.

Такси
Първата читателска карта е безплатна. Нова карта за възрастни струва 
25 шведски крони, а за деца - 10 шведски крони. 

Забавяне на заети материали: 3 шведски крони на ден, до 60 шведски 
крони на екземпляр.  
Филм под наем: 5 шведски крони на ден, до 100 шведски крони на екземпляр.  
Трябва да възстановите заети материали, които са били унищожени или 
изгубени.  
Таксите са обект на промяна.

Регистрация
Материалите, които заемате или резервирате, се регистрират. Данните Ви 
са защитени и се изтриват при връщане на заетите материали. Ако имате 
задължения към библиотеката, те остават в регистъра до изплащането на 
дълга. Ако Вашият дълг надвишава 100 шведски крони, читателската Ви 
карта ще бъде блокирана докато дългът не бъде платен.

Компютри
В библиотеката има компютри, които можете да използвате безплатно. 

Забранява се търсенето и публикуването на порнографски, расистки 
или незаконни материали. Забранява се използвате на чужда парола 
или самоличност. 

Пазете техническото оборудване. Уведомете персонала на библиотеката за 
евентуални повреди и мислете за хората около Вас.

Ваша отговорност е да актуализирате своите 
данни за контакт, в случай че се променят. 

Библиотеки в Гьотеборг 
www.goteborg.se/bibliotek

Запознах се с правилата за заемане на материали на библиотеките в Гьотеборг.  
Задължавам се да се придържам към правилата и да се информирам за 
промените в тях. Съгласявам се моят син/моята дъщеря да получи читателска карта. 

Прочетох правилата на библиотеките в Гьотеборг.
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