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Библиотеката е публично място, използването на книги и медии в библиотеката
е безплатно.
За заемане на медии е необходима потребителска карта. Такава ще получите
след представяне на валиден документ за самоличност (лична карта или
паспорт). Необходим е и валиден имейл адрес, за да получавате известия от
библиотеката (напомняния за връщане на медии и т.н.). Ако откажете да дадете
данните си за контакт (имейл адрес, телефонен номер), не може да Ви бъде
издадена потребителска карта. Моля, информирайте библиотеката, ако вашият
адрес, телефонен номер или имейл адрес се променят.
Потребителските карти са валидни 1 година и са безплатни.
Срокът за заемане за всички библиотечни материали е 4 седмици. С
изключение на материалите за изучаване на немски език, срокът за заемане на
всички материали може да бъде удължен два пъти, ако те не са запазени от
друг потребител. Заемането е ограничено до 20 библиотечни материала, като
наведнъж могат да бъдат заети максимум 7 от материалите за изучаване на
немски език и по 5 броя списания, CD, DVD или игри.
В допълнение към медиите в библиотеката можете да заемате и електронни
материали от Onleihe. Използването на тази дигитална библиотека също е
безплатно.
Като потребител вие носите отговорност за навременното връщане на
библиотечните материали. Те могат да бъдат върнати по всяко време в
размките на на работното време на Гьоте-институт. Ако материалите бъдат
върнати със закъснение, ще бъде таксувана такса в размер на 2,00 лева на
материал за седмица. Многократните напомняния могат да доведат до
прекратяване на членството в библиотеката.
Заетите библиотечни материали могат да бъдат запазвани от други
потребители. Ще бъдете уведомени за тяхното връщане. Запазените
материали ще бъдат достъпни за заемане 1 седмица.
Молим потребителите да се отнасят внимателно към всички библиотечни
материали. Вие носите отговорност за повредени или изгубени материали.
Родителите са отговорни за децата си. Не е позволено да се пише в учебните
материали.
Библиотеката предоставя за ползване компютър с интернет връзка, както и
WLAN и iPad-и. Данните за достъп ще получите на рецепцията в библиотеката.
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Търсенето и ползването на приканващо към насилие, расистко или
порнографско съдържание е забранено, както и изтеглянето на защитено
съдържание. Библиотеката си запазва правото да проверява спазването на
тези правила, ако намери за необходимо.
Търсенето и ползването съдържание и информация, които не са съвместими с
основните демократични принципи на Федерална република Германия, няма да
бъде толерирано и може да доведе до забрана за достъп до института.
Ръководството на института, заедно с ръководството на библиотеката, вземат
решението за забрана за достъп.
Гьоте-институт не носи отговорност за вещите на посетителите на
библиотеката, дори в случай на загуба или кражба. Инструкциите на персонала
на Гьоте-институт трябва да бъдат спазвани.
Пушенето в цялата сграда на института е забранено.
Домашни любимци не се допускат в библиотеката, с изключение на кучетаводачи.
Мобилните телефони могат да се използват в библиотеката, при условие че
звукът им е изключен. Използването им по време на събития е забранено.
Потребителските данни се съхраняват в база данни на Гьоте-институт в
Германия и се използват само за целите на създаване, прилагане и
прекратяване на договора за библиотечно заемане. Съхранените данни няма да
бъдат предавани на трети страни. Потребителите имат възможност по всяко
време да видят съхранените за тях данни.
Екипът на Вашата библиотека

