
 

 
 

Правила бібліотеки Goethe-Institut у Варшаві 
 
 
Бібліотека Goethe-Institut у Варшаві – загальнодоступна для всіх, хто цікавиться 
культурою, історією та життям німецького суспільства. Є можливість 
безкоштовного користування WiFi. 
 
Реєстрація 
Умовою користування бібліотекою є дійсний читацький квиток, виданий на 
підставі посвідчення особи. Читацький квиток не можна передавати третім 
особам. Для осіб віком до 16 років потрібна згода або присутність законного 
опікуна. У разі втрати читацького квитка, за видачу нового, стягується плата 10 
злотих. У разі зміни адреси електронної пошти – необхідно негайно повідомити 
про це бібліотеку. 
 
Плата 
Річна плата за користування бібліотекою становить 30 злотих (оплата карткою 
або готівкою). Студенти  Goethe-Institut у Варшаві можуть записатися 
безкоштовно на період шести місяців. 
 
Взяття у тимчасове користування книжок 
та їхнє повернення здійснюється самостійно, за допомогою RFID зчитувача в 
бібліотеці. Максимально можна взяти в користування 30 видань.  
Газети, актуальні журнали та словники можна використовувати лише на місці. 
Відповідальність за видання, що взяті в бібліотеці, несе читач. В обґрунтованих 
випадках бібліотека може вимагати повернення всіх позичених видань до 
закінчення встановленого терміну повернення. 
 
Термін повернення та продовження 
Термін позики становить три тижні та може бути тричі продовжений до 
закінчення терміну повернення. Це можна зробити онлайн, увійшовши у свій 
обліковий запис користувача, або на RFID зчитувача у бібліотеці. У виняткових 
випадках це можна зробити також телефоном або електронною поштою. 
Продовжити час користування книжкою, якщо її заброньовав інший читач, 
неможливо. 
 
Перевищення терміну повернення 
У разі прострочення позичених видань стягується штраф у розмірі 0,20 злотих 
за кожне видання за кожен день прострочення. Штраф потрібно сплатити і у 
випадку, якщо читач не отримав письмового нагадування. 
 
Обліковий запис користувача 
Онлайн-каталог дозволяє читачеві отримати доступ до власного облікового 
запису, а отже: 
• продовження терміну користування книжкою 
• бронювання видань 
• доступ до історії замовлень 



 

• подання пропозицій щодо придбання нових видань 
• перевірка наявності видань 
 
Знищення або втрата 
У разі пошкодження, забруднення або втрати видання, читач повинен його 
викупити. 
 
Onleihe 
Це німецькомовна онлайн-бібліотека, яка дозволяє брати в тимчасове 
користування електронні книги, електронні аудіофайли та електронні журнали. 
www.goethe.de/polska/onleihe   
 
Захис персональних даних 
Дані читачів зберігаються в Goethe-Institut у Німеччині та призначені виключно 
для внутрішнього використання, відповідно до закону про захист даних. Ці дані 
не передаються третім особам. Читачі мають право доступу до власних даних. 
 
Авторське право 
Відповідно до закону про авторське право, тиражувати аудіовізуальні та 
цифрові публікації заборонено – вони призначені лише для приватного 
використання. 
 
Інше 
Години роботи бібліотеки можуть бути змінені / скорочені у зв'язку з 
культурними заходами, що там відбуваються. Інформація про зміни буде 
розміщена на сайті: www.goethe.de/warszawa/bibl   
 
Goethe-Institut у Варшаві не несе відповідальності за цінні речі читачів. Сумки 
можна залишити в ящиках, що замикаються, розташованих у коридорі. 
Недотримання правил бібліотеки може призвести до блокування читацького 
облікового запису. 
 
Бібліотека залишає за собою право змінювати положення. Інформація про зміни 
буде розміщена на сайті: www.goethe.de/warszawa/bibl    
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