RUMÄNSKA

Regulament privind împrumuturile de la bibliotecă
Bine ați venit!
Sperăm că permisul dvs. de bibliotecă vă va aduce multe bucurii!
Puteți împrumuta cărți, filme, jocuri video, ziare și multe altele din
bibliotecile publice și din bibliotecile mobile din Gothenburg.
Cărțile se împrumută gratuit, dar există o serie de reguli pe care trebuie să
le respectați. Această broșură cuprinde informații importante referitoare la
regulile privind împrumuturile de la bibliotecă.

Document de valoare
Permisul dvs. de bibliotecă este un document personal important. Dacă-l
pierdeți, trebuie să-l anulați imediat.
Vă puteți anula permisul la orice oră apelând serviciul de mesagerie
vocală la +46 (0)31-368 34 34.
Răspundeți pentru toate articolele împrumutate pe baza permisului dvs. –
chiar dacă acesta a fost folosit de o persoană neautorizată. Părinții/tutorii
răspund pentru permisele copiilor lor, precum și pentru orice articole
împrumutate pe baza permisului acestora.

Perioada de împrumut

Răspundeți personal de actualizarea datelor dvs.
de contact, în cazul în care acestea se modifică.

Taxe
Permisul dvs. de bibliotecă este gratuit; un nou permis costă 25 SEK pentru
adulți și 10 SEK pentru copii.
Articole restante: 3 SEK/zi din săptămână, maximum 60 SEK/articol.
Filme închiriate: 5 SEK/zi din săptămână, maximum 100 SEK/articol.
Va trebui să înlocuiți articolele care au fost deteriorate sau pierdute.
Aceste taxe pot fi modificate.

Înregistrare
Tot ceea ce împrumutați este înregistrat. Datele dvs. sunt protejate și sunt apoi
șterse când înapoiați articolele împrumutate. Dacă datorați bani bibliotecii,
acest lucru va rămâne înregistrat până la data la care se plătește amenda. Dacă
amenda depășește 100 SEK, permisul dvs. de bibliotecă va fi blocat până la
data la care se plătește amenda.

De regulă, perioada de împrumut este de trei săptămâni și veți primi o chitanță
în care se precizează data la care trebuie restituit articolul. Răspundeți pentru
toate articolele pe care le-ați împrumutat până când le restituiți.

Calculatoare

La www.gotlib.goteborg.se veți găsi toate articolele disponibile pentru
împrumut și puteți, de asemenea, să reînnoiți și să rezervați titluri și să
vedeți perioada de împrumut.

Nu aveți voie să căutați sau să publicați materiale pornografice, rasiste sau
ilegale. Nu puteți folosi parola sau identitatea unei alte persoane.

Dacă articolul împrumutat este deteriorat sau pierdut, va trebui să achitați o
taxă de înlocuire. Biblioteca nu răspunde pentru deteriorarea echipamentelor
tehnice rezultată în urma utilizării mediilor împrumutate.

Articole restante
Dacă nu restituiți articolele împrumutate la timp, veți plăti o amendă.
Ca serviciu suplimentar, puteți opta pentru primirea de mesaje text sau
de mesaje de reamintire prin e-mail. Mesajul de reamintire este trimis cu
două zile înainte și în ziua de după data restituirii. La două săptămâni de
la data restituirii veți primi o scrisoare prin poștă, prin care veți fi înștiințat
că articolul este restant. Amenzile care nu sunt plătite vor fi transmise unei
agenții de colectare a debitelor.

Acceptarea regulamentului
Am citit regulamentul privind împrumuturile de la bibliotecă, valabile pentru
bibliotecile publice din Gothenburg.
Mă angajez să-l respect și să mă informez cu privire la orice modificări ale acestuia.

Biblioteca deține calculatoare care pot fi utilizate gratuit.

Vă rugăm să tratați echipamentul tehnic cu atenție, să raportați personalului
orice defecțiuni și să manifestați considerație pentru utilizatorii bibliotecii.

Biblioteci în Gothenburg
www.goteborg.se/bibliotek

Acceptarea regulamentului și consimțământul ca un
minor să primească un permis de bibliotecă
Sunt de acord ca copilul meu să primească un permis de bibliotecă și am citit
regulamentul valabil pentru bibliotecile publice din Gothenburg.

Număr permis:

Semnătura părintelui/tutorelui:

Număr de telefon:

Codul de identitate al copilului:

Adresa de e-mail:

Adresa de e-mail a părintelui/tutorelui:

Semnătura:

Prenumele și numele copilului

För personal
Signatur:			Datum:

Numele cu litere de tipar:

