FINSKA

Kirjaston käyttösäännöt
Tervetuloa!
Toivomme, että kirjastokorttisi tuottaa sinulle paljon iloa!
Göteborgin yleisistä kirjastoista ja kirjasto-autoista voit lainata kirjoja,
elokuvia, musiikkia, TV-pelejä, lehtiä ja paljon muuta aineistoa.

Vastaat itse siitä, että yhteystietosi
ovat ajan tasalla.

Lainaaminen ei maksa mitään, mutta sitoudut noudattamaan joitakin
käyttösääntöjä. Tämä esite sisältää tärkeimmät säännöt.

Maksut

Henkilökohtainen arvokortti

Ensimmäinen kirjastokortti on ilmainen. Uusi aikuisten kortti maksaa
25 kruunua ja lasten 10 kruunua.

Kirjastokortti on henkilökohtainen arvokortti. Kortin katoamisesta on
ilmoitettava välittömästi.
Voit tehdä ilmoituksen kortin katoamisesta ympäri vuorokauden
soittamalla puhelinvastaajaamme numeroon 031-368 34 34.
Olet vastuussa kaikesta kirjastokortillasi lainatusta aineistosta siinäkin
tapauksessa, että aineisto on lainattu luvatta. Huoltajat vastaavat lastensa
korteista ja niillä tehdyistä lainoista.

Laina-aika
Laina-aika on tavallisesti kolme viikkoa. Lainatessasi saat kuitin, josta
käy ilmi viimeinen palautuspäivä. Vastaat itse lainaamastasi aineistosta,
kunnes palautat sen.
Kaikki lainattava aineisto on sivulla www.gotlib.goteborg.se. Siellä
voit uusia lainan, varata aineistoa ja tarkastella laina-aikoja.
Jos lainaamasi aineisto vahingoittuu tai katoaa, joudut korvaamaan
sen. Kirjasto ei vastaa niistä vahingoista, joita lainaamasi tallenteet ovat
mahdollisesti aiheuttaneet laitteillesi.

Myöhästyneet lainat
Myöhästyneestä lainasta peritään maksu. Ylimääräisenä palveluna voit
tilata muistutuksia tekstiviestillä ja sähköpostilla. Silloin saat muistutuksen
kaksi päivää ennen palautuspäivää sekä palautuspäivän jälkeisenä päivänä.
Mikäli et ole palauttanut aineistoa kaksi viikkoa palautuspäivän jälkeen,
saat muistutuksen tavallisella postilla. Ellet maksa saamaasi laskua
eräpäivään mennessä, perintä siirtyy perintätoimiston hoidettavaksi.

Käyttösääntöjen hyväksyminen
Olen tutustunut Göteborgin kirjastojen käyttösääntöihin. Sitoudun
noudattamaan niitä ja pysymään ajan tasalla käyttösääntöjen muutoksista.

Myöhästyneet lainat: 3 kruunua/arkipäivä, enintään 60 kruunua/laina.
Vuokraelokuvat: 5 kruunua/arkipäivä, enintään 100 kruunua/laina.
Olet vastuussa tuhoutuneen tai kadonneen aineiston korvaamisesta.
Nämä maksut saattavat muuttua ajan myötä.

Rekisteri
Lainaamasi tai varaamasi aineisto rekisteröidään. Tietojasi suojataan, ja
ne poistetaan, kun palautat lainaamasi aineiston. Jos sinulla on velkaa
kirjastolle, se pysyy rekisterissä, kunnes se on maksettu. Jos velkasi on yli
100 kruunua, kirjastokorttisi suljetaan, kunnes velkasi on maksettu.

Tietokoneet
Kirjastossa on tietokoneita, joiden käyttö on ilmaista.
Pornografisen, rasistisen tai laittoman materiaalin hakeminen tai
julkaiseminen on kiellettyä. Et saa käyttää kenenkään muun salasanaa
tai käyttäjätietoja.
Käytä teknisiä laitteita varoen, ilmoita vioista henkilökunnalle ja ota
kanssaihmiset huomioon.

Göteborgin kirjastot
www.goteborg.se/bibliotek

Käyttösääntöjen hyväksyminen sekä huoltajan
suostumus alaikäisen kirjastokortin saamista varten
Hyväksyn, että poikani/tyttäreni saa kirjastokortin, ja olen tutustunut
Göteborgin kirjastojen käyttösääntöihin.

Kirjastokortin numero:

Huoltajan allekirjoitus:

Puhelinnumero:

Lapsen henkilötunnus:

Sähköpostiosoite:

Huoltajan sähköpostiosoite:

Allekirjoitus:

Lapsen etunimi ja sukunimi

För personal
Signatur:			Datum:

Nimenselvennys:

