Goethe-Institut, Budapesta Str. 1, 1000 Sofia, Bulgarien

Правилник на библиотеката на Гьоте-инститит България на опростен
език
Юни 2020
Библиотеката е отворена за всички.
Използването на книги и библиотечни материали в библиотеката е
безплатно.
Заемането на материали означава, че можете да ги вземете у дома.
За това се нуждаете от потребителска карта. Карта можете да
получите на гишето в библиотеката.
Моля, носете със себе си валиден документ за самоличност. Например
лична карта или паспорт.
Трябва ви също валиден имейл адрес. На него ще получавате известия
от библиотеката.
Не искате да предоставите данни за контакт (имейл адрес и телефонен
номер)? Тогава за съжаление не можете да получите потребителска
карта.
Моля, уведомете библиотеката, ако:
Вашият адрес,
Вашият телефонен номер,
Вашият имейл адрес се променят.
Потребителските карти са валидни 1 година.
Потребителските карти са безплатни.
Срокът за заемане за всички материали е 4 седмици.
Това означава, че имате 4 седмици, за да ползвате материалите у
дома.
Срокът за заемане на библиотечните материали може да бъде
удължаван два пъти. Така имате повече време да ползвате
материалите у дома.
Удължаването на срока обаче не е възможно, ако някой друг вече е
резервирал материала. Това означава, че някой друг също се
интересува от него и би искал да го използва.
Срокът за заемане на учебните материали по немски език не може да
бъде удължаван.
Има няколко начина за удължаване на срока за заемане:
Можете да се обадите в библиотеката.
Можете да напишете имейл.
Можете да дойдете в библиотеката.
Можете да удължите срока за заемане онлайн на уебсайта на
библиотеката.
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Заемането на библиотечни материали е ограничено до 20 броя
наведнъж.
От тези 20 материала можете да вземете наведнъж не повече от
- 7 учебни материала
- 5 списания
- 5 компакт диска
- 5 филма
- 5 игри
Дигитални материали можете да заемата в Онлайе.
Това означава, че можете да ползвате тези материали у дома през
уебсайта на библиотеката.
Ползването на Онлайе също е безплатно.
Вие носите отговорност за връщането на материалите навреме.
За да ги върнете, трябва да дойдете в библиотеката.
Това е възможно само в работното време на Гьоте-институт.
Ако върнете заетите материали със закъснение, ще трябва да платите
глоба.
Глобата е 2,00 лева за медия на седмица закъснение.
Ще получaвате напомняне за закъснението и за таксата.
Ако получите няколко напомняния, може да загубите картата си за
библиотеката. Тогава все още ще можете да посещавате библиотеката,
но вече няма да е възможно да заемате материали за вкъщи.
Можете да резервирате библиотечни материали.
Един материл вече е зает и Вие искате да сте следващия, който ще го
заеме?
Можете да уведомите библиотеката за това.
Ще получите съобщение, когато материалите бъдат върнати в
библиотеката.
След това имате една седмица да вземете медиите.
Моля, отнасяйте се внимателно към всички медии.
Ако повредите или загубите нещо, трябва да платите за това.
Като родители вие носите отговорност за децата си.
Не е позволено да се пише в учебните материали.
Можете да използвате следните устройства и услуги в библиотеката:
- компютър с интернет връзка
- iPad-и
- безплатен достъп до интернет.
Ще получите данните за достъп на гишето на библиотеката.

При ползването на интернет е забранено гледането и ползването на
приканващо към насилие, расистко или порнографско съдържание.
На търсенето на неподходящо съдържание и информация няма да
се отговаря.
В най-лошия случай то може да доведе до забрана за достъп до
института.
Ръководството на института решава заедно с ръководството на
библиотеката относно забраната за достъп.
Гьоте-институт не носи отговорност за вещи, принадлежащи на
посетителите. Дори и да загубите нещо или нещо да бъде откраднато.
Трябва да следвате инструкциите на персонала в Гьоте-институт.
Пушенето е забранено в цялата сграда.
Животни не са позволени в библиотеката.
Допускат се само кучета-водачи.
Можете да използвате мобилни телефони в библиотеката.
Трябва да изключите звука на мобилните си телефони. Не е позволено
да използвате мобилни телефони по време на събития.
Вашите потребителски данни ще бъдат запазени в база данни на
Гьоте-института в Германия. Те се използват само за договора за заем
на библиотечни материали.
Съхранените данни няма да бъдат предавани на трети лица.
Можете да видите тези съхранени данни по всяко време.
Екипът на Вашата библиотека

