
Könyvtári szabályzat 
UNGERSKA

Köszöntünk!
Reméljük, hogy sok örömed leled majd a könyvtári tagságban!

A göteborgi közkönyvtárakból és könyvtári buszokból könyveket, 
filmet, zenét, videójátékot, újságot és sok mást kölcsönözhetsz.

A kölcsönzés ingyenes, de néhány szabályt be kell tartani. Ebben 
a mappában találod a legfontosabb tudnivalókat.

Értéktárgy
Az olvasókártya személyes értéktárgynak minősül. Elveszítés esetén 
azonnal le kell tiltatni.

A letiltás a nap 24 órájában kérhető a következő üzenetrögzítős 
számon: 031-368 34 34. 

Az olvasókártyával kivett könyvekért te felelsz, még akkor is, ha 
azokat illetéktelen személy kérte ki. Gyermekek olvasókártyájáért és 
kölcsönzéséért a gondviselő felel.

Kölcsönzési idő
A kölcsönzés ideje rendszerint három hét; a lejárat napját feltüntetjük 
a kölcsönzési elismervényen. A kölcsönzött tárgyakért te felelsz 
mindaddig, míg vissza nem hozod.

 A www.gotlib.goteborg.se oldalon megtalálod teljes kínálatunkat, 
itt tudsz hosszabbítani, címeket előjegyezni és a kölcsönzési időnek 
utána nézni.

A megsérült vagy elveszett tárgyakért kártérítést kell fizetni. A könyvtár 
nem vállal felelősséget a kölcsönzött adathordozók által a műszaki 
berendezésekben okozott károkért.

Kölcsönzési határidő lejárta 
Ha nem hozod vissza a kölcsönzött tárgyat időben, késedelmi díjat kell 
fizetni. Külön szolgáltatásként kérheted, hogy figyelmezetőt küldjünk 
sms-ben vagy e-mailben. Ebben az esetben emlékeztetőt küldünk 
a lejárati idő előtt két nappal, illetve egy nappal utána. Postai levélben 
értesítünk, ha a visszahozatallal már két hetet késel. A ki nem fizetett 
tartozást inkasszó útján szedjük be.

Díjaink
Az első olvasókártya kiadása ingyenes. Új kártya felnőttek számára 25 kr, 
gyerekeknek 10 kr. 

Késedelmi díjak: 3 kr/munkanap, példányonként max. 60 korona.  
Kölcsönzött filmnél: 5 kr/munkanap, példányonként max. 100 korona.  
A megrongálódott vagy elveszett példányokat pótolni kell.  
A fenti díjak változtatásának jogát fenntartjuk.

Nyilvántartás
Ha kölcsönzöl vagy előjegyzel valamit nálunk, azt nyilvántartásba vesszük. 
Adataidat biztonságosan tároljuk, és a kölcsönzött tárgyak visszaadása 
után töröljük. Könyvtári tartozásaidat is itt tartjuk nyilván, amíg nem 
rendezted. Ha tartozásod meghaladja a 100 koronát, az olvasókártyádat 
letiltjuk mindaddig, amíg nem rendezted.

Számítógépek
A könyvtári számítógépek használata ingyenes. 

Ezeken pornográf, rasszista és illegális tartalmakat nem kereshetsz 
és nem jelentethetsz meg. Más személy azonosítóját és jelszavát 
nem használhatod. 

Ügyelj a technikai berendezésekre, a meghibásodást jelentsd a személyzetnek, 
és légy tekintettel a körülötted lévőkre is..

Megváltozott elérhetőségeid 
bejelentéséért te felelsz. 

Göteborgi könyvtárak 
www.goteborg.se/bibliotek

A Göteborgi könyvtár kölcsönzési szabályzatát megkaptam.  
Vállalom, hogy a szabályzatot betartom, és a változásokról tudomást szerzek. Hozzájárulok, hogy gyermekem olvasókártyát kapjon, és a kölcsönzési 

szabályzatot tudomásul vettem.

Olvasókártya száma: Gondviselő aláírása:           Név olvashatóan:

Telefonszám: Gyermek személyi száma:

E-mail cím: Gondviselő e-mail címe:

Aláírás:

Signatur:   Datum:

Gyermek személy- és családneve:

Szabályzat tudomásul vétele

För personal

A szabályzat elfogadása, valamint hozzájárulás 
kiskorú személy olvasókártyájának kiadásához


