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Vi finns där du är
Låneregler på Ukrainska

Правила  
запозичень
Сподіваємося, вам сподобається ваш бібліотечний квиток! Ви можете брати книги, фільми, музику, 
відеоігри, газети та багато іншого в книжкових автобусах і бібліотеках Ґетеборга.

Позичати матеріал можна безкоштовно, але є деякі правила, яких потрібно дотримуватися. У цій 
папці перераховані найважливіші речі, які вам потрібно знати.

Цінний документ 
Бібліотечний квиток є особистим цінним документом. Якщо ви втратите його, ви повинні негайно 
заблокувати його.

Заблокувати картку можна цілодобово за допомогою автовідповідача за телефоном 031-368 34 34.

Ви несете відповідальність за все, що позичено на вашій картці - навіть за те, що позичили сторон-
ні особи. Відповідальність за запозичення на дитячих картках несе опікун.

Особиста інформація
Ваша контактна інформація вважається особистою інформацією та підпадає під дію «Порядку 
про захист даних». Ви можете ознайомитися з тим, як ми обробляємо вашу особисту інформацію, 
відвідавши наш веб-сайт: www.goteborg.se/persondatabbibliotek

Ви несете відповідальність за оновлення своєї контактної інформації, якщо вона змінюється.

Термін позики
Термін позики зазвичай становить три тижні, і ви отримаєте квитанцію про те, коли позику потрібно 
повернути. Ви несете відповідальність за свої позики, поки не повернете їх.

На gotlib.goteborg.se ви знайдете все, що можна позичити, тут ви можете оформити позику, заре-
зервувати матеріал та подивитися термін позики. Ви також можете знайти це в додатку Бібліотека. 
Бібліотека не несе відповідальності за пошкодження технічного обладнання під час використання 
запозичених носіїв.

Нагадування
17 березня 2020 року знята комісія за прострочення поточних позик та нових позик. Не забувайте 
поновлювати запозичення або повертати матеріал Якщо ви тримаєте позику без перепозичень, то 
через деякий час будете зобов’язані виплатити компенсацію.

Як додаткову послугу, ви можете отримувати нагадування за допомогою текстових повідомлень та 
електронної пошти. Нагадування буде надіслано за два дні до дати повернення та на наступний 
день після дати повернення. Звичайною поштою ви отримаєте лист про те, що матеріал ви пере-
тримали через два тижні після очікуваної дати повернення.

Комп’ютери
Бібліотеки мають комп’ютери, якими можна користуватися безкоштовно. Ви не маєте права шукати 
або публікувати порнографічні, расистські чи незаконні матеріали. Ви не маєте права використову-
вати чужі паролі чи ідентифікаційні дані.

Подбайте про технічне оснащення, повідомляйте про помилки персоналу та беріть до уваги оточу-
ючих вас людей.

Тарифи 
Ваш перший читацький квиток безкоштовний. Якщо вам знадобиться нова картка, то за неї стягу-
ватиметься плата. Плата також стягується за матеріали, що були втрачені або пошкоджені. Сума 
залежить від типу матеріалу. 

Ви можете ознайомитися з оновленими тарифами на сайті: goteborg.se/bibliotek. Неоплачені ра-
хунки передаються до колекторської компанії. 




