
 
 

 
 
 
ПРАВИЛА 
КОРИСТУВАННЯ  
БІБЛІОТЕКОЮ 
 
 
 
 
 
 
Гете-Інститут (Goethe-Institut) в Ризі 
вулиця Маріяс, 13 к-1 (Берга Базар) 
Рига LV-1050, Латвія 
Тел. +371 67 508197  
bibliothek-riga@goethe.de 
www.goethe.de/latvija/biblioteka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бібліотека Гете-Інституту в Ризі відкрита для всіх охочих. 
Використання бібліотечних медіа ресурсів на місці та 
видача з собою додому є безкоштовним для відвідувачів.  
 
РЕЄСТРАЦІЯ 
Щоб отримати книги та аудіовізуальні носії для 
домашнього користування, потрібний дійсний читацький 
квиток. Читацький квиток видається Гете-Інститутом в 
Ризі при пред’явленні документа, що засвідчує особу. 
Будь ласка, дотримуйтесь чинних інструкцій із захисту 
даних для користувачів бібліотеки, які розміщені на веб-
сайті бібліотеки та у приміщенні бібліотеки. 
Своїм підписом на реєстраційній картці бібліотеки читач 
погоджується з правилами користування та 
прейскурантом бібліотеки. Про зміну наданих 
персональних даних бібліотеку необхідно негайно 
інформувати. Читач може бути виключений з бібліотеки 
за невиконання бібліотечних правил. Правила бібліотеки 
можуть бути змінені. 
 
ВИДАЧА НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ 
Кожен читач може отримати до 10 носіїв інформації для 
домашнього читання одночасно. Бібліотечні матеріали 
видаються на чотири тижні. Довідкова література, 
найновіші видання газет і журналів додому не видаються. 
 
ЗАМОВЛЕННЯ 
Носії інформації можна замовити через електронний 
каталог. Інструкції щодо замовлення медіа ресурсів 
можна знайти на нашому сайті.  
 
ПРОДОВЖЕННЯ/БРОНЮВАННЯ 
Терміни користування виданими носіями інформації 
можна продовжувати до 10 разів на стенді 
самообслуговування, в онлайн-каталозі, електронною 
поштою та телефоном, якщо вони не зарезервовані.  
Можливе резервування виданих матеріалів. Коли ці 
матеріали повертаються до бібліотеки, читач отримує 
автоматичне сповіщення електронною поштою. Носії 
інформації для читача зберігаються в бібліотеці 1 
тиждень. Читач може зарезервувати не більше 5 
матеріалів.  
 
 
 
 
 

 
ПОВЕРНЕННЯ 
Повернення носіїв інформації можливе в робочий час 
бібліотеки на стенді самообслуговування. 
За недотримання кінцевого терміну повернення 
застосовується штраф у розмірі 0,25 євро на тиждень за 
один носій інформації.  
Будь ласка, обережно ставтеся до носіїв інформації та 
не пошкоджуйте книги, роблячи в них підкреслення чи 
примітки. Відповідальність за пошкоджені або втрачені 
носії інформації несе читач. Читач несе відповідальність 
за дотримання авторських прав. Відповідальність за 
дітей віком до 18 років несуть батьки або особи, які їх 
замінюють (опікуни). 
 
Система ONLEIHE  
Система Onleihe — це безкоштовний цифровий сервіс 
бібліотеки Гете-Інституту, який можна використовувати у 
веб-версії або версії програми.  
Щоб мати можливість користуватися системою Onleihe, ви 
повинні бути зареєстровані на сайті Mein Goethe.de, де в 
меню „My Onleihe“ потрібно натиснути піктограму 
„Реєстрація“. 
Повернення електронних носіїв відбувається автоматично, 
продовження терміну використання неможливе. Можливе 
резервування виданих носіїв інформації.  
Умови використання Onleihe визначаються 
постачальником пропозиції, divibib GmbH. 
 
ПРАЙС-ЛИСТ  
Видача носіїв для домашнього користування є 
безкоштовною послугою. 
 
Штраф за несвоєчасне повернення носіїв до бібліотеки 
За тиждень / за один носій інформації 0,25 євро 
 
РОЗКЛАД РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ 
 

 

 Самообслуговування Консультації 
бібліотекарів 

Понеділок 9:00 – 19:00 14:30 – 19:00 
Вівторок 9:00 – 19:00 14:30 – 19:00 
Середа 9:00 – 19:00 14:30 – 19:00 
Четвер 9:00 – 19:00 14:30 – 19:00 
П'ятниця 9:00 – 19:00 10:00 – 14:00 


