Правілы карыстання бібліятэкай Гётэ-Інстытута ў Беларусі
Сардэчна запрашаем! Карыстанне бібліятэкай Гётэ-Інстытута для ўсіх наведвальнікаў бясплатнае.
Для карыстання абанементам бібліятэкі Вы павінны атрымаць картку чытача. Для афармлення карткі
чытача просім Вас прад'явіць пашпарт. Вашы дадзеныя будуць захоўвацца ў базе дадзеных ГётэІнстытута ў Германіі і выкарыстоўвацца толькі ў мэтах стварэння, рэалізацыі і скасавання дагавора аб
карыстанні бібліятэкай. Захаваныя дадзеныя не будуць перададзены трэцім асобам. У Вас ёсць
магчымасць у любы момант азнаёміцца са сваімі персанальнымі дадзенымі, якія былі захаваны.
Распісаўшыся на картцы чытача, Вы тым самым пацвярджаеце сваю згоду выконваць Правілы
карыстання. Карыстальнікі бібліятэкі павінны штогод падаўжаць тэрмін дзеяння сваёй карткі чытача
згодна прэйскуранту цэн на паслугі.
Картка чытача дае вам права
 атрымліваць на абанемент розныя носьбіты інфармацыі,
 карыстацца Інтэрнэтам адпаведна Правілам карыстання,
 карыстацца базамі дадзеных,
 рабіць раздрукоўкі на прынтэры (да 10 старонак у дзень),
 рабіць копіі на капіравальным апараце (да 10 старонак у дзень). Капіраваць дазваляецца толькі
матэрыялы бібліятэкі.
Тэрмін карыстання кнігамі, часопісамі, музычнымі і іншымі гуказапісамі па абанеменце – 4 тыдні, DVD –
2 тыдні. У асабістым кабінеце ў электроным бібліятэчным каталогу (OPAC) ці пры прад'яўленні ўзятай
на дом кнігі або іншага носьбіту інфармацыі тэрмін карыстання можа быць падоўжаны, калі на гэты
матэрыял няма заказаў ад іншых карыстальнікаў. Усяго можна браць на дом не больш за пяць
носьбітаў інфармацыі. У выпадку пратэрміноўкі чытач павінен плаціць штраф за кожны яе дзень.
Не дазваляецца размнажаць цалкам (рабіць друкаваныя копіі ці перапісваць на касеты) і перадаваць
іншым асобам узятыя для карыстання матэрыялы.
Просім Вас бeражліва абыходзіцца з усімі матэрыяламі. За пашкоджанне або згубу адказнасць нясе
чытач. Калі Вы заўважыце на нашых матэрыялах пашкоджанне або тэхнічны дэфект, просім
паведаміць нам пра гэта. Калі ласка, паведамляйце нам неадкладна і пра кожную змену Вашага
адрасу.
Умовы карыстання абавязковыя для ўсіх карыстальнікаў і наведвальнікаў бібліятэкі. У выпадку
парушэння ўмоў карыстання карыстальнік можа быць выключаны з карыстання кіраўніком бібліятэкі
альбо яго намеснікам. У гэтым выпадку карта бібліятэкі становіцца несапраўднай; гадавая плата не
вяртаецца.
Экскурсіі па бібліятэцы і навучанне карыстанню каталогамі, банкамі дадзеных і бібліяграфіямі для
групаў наведвальнікаў па папярэдніх заяўках.
Распарадак працы бібліятэкі:
серада
чацвер, пятніца
субота

10.00 - 20.00
10.00 - 20.00
10.00 - 16.00
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