
Інформація про одержання бібліотечних матеріалів в тимчасове
користування

Ваша бібліотечна картка дійсна в бібліотеках міста Борос. Бібліотечна карта є
особистим цінним документом. При отриманні бібліотечної карти необхідно
пред’явити документ, що посвідчує особу. Для молодих людей віком до 18 років опікун
зобов’язаний підписати з'єднувальну карту.

Як користувач, ви зобов’язуєтесь:

•  Нести відповідальність за бібліотечні матеріали до моменту їх зняття з реєстрації.
• Нести відповідальність про дату повернення бібліотечного матеріала та вчасно
повернути  або продовжити термін  тимчасового користування.
•  Сплачувати фіксовані комісії за затримку.
• Відшкодувати пошкоджений або втрачений бібліотечний матеріал відповідно до
оцінки бібліотеки.
• Повідомити про зміну адреси, електронної пошти та номера телефона.

Строк абонементу в бібліотеках Бороса

Більшість бібліотечних матеріалів : 28 днів. У разі довгой черги на бронювання
строк тимчасового користування скорочується вдвічі. Популярні бібліотечні матеріали
можуть бути одержані строком на 7 днів.
Журнали: 14 днів.
Художнє кіно та відеоігри: 7 днів. Щоб позичити художні фільми та відеоігри, вам
має бути 15 років. В тимчасове користування ви можете отримати одночасно 10
художніх фільмів  та 3 відеоігри.

Ви маєте можливість отримати нагадування за 2 дні до закінчення терміну тимчасового
користування, електронною поштою або СМС. Ви можете максимум 3 рази
продовжити строк тимчасового користування на один і той же бібліотечний матеріал.
Не можно продовжити строк тимчасового використання на 7-денні книги та
зарезервовані бібліотечні матеріали. Ви можете мати 100 бібліотечних матеріалів для
одночасного використання.

Після закінчення строку тимчасового користування, якщо ваші бібліотечні
матеріали не повернуті, відбудеться наступне:

• Починає нараховуватися комісія за прострочення.
• Повідомлення про претензію надсилається через 10 днів після дати повернення.



• Рахунок-фактура, що відповідає вартості позиченого вами, надсилається через 14 днів
після повідомлення про претензію.
• Позов про стягнення заборгованості надсилається через 30 днів після відправлення
рахунку.

Зверніть увагу, що рахунок буде скасовано, щойно ви повернете свої бібліотечні
матеріали . Однак ви завжди повинні сплачувати комісію за прострочення та плату за
рахунки в розмірі 35 шведських крон. Якщо ви оплатили рахунок, ви не можете
повернути свої гроші. Якщо ви отримали позов про стягнення заборгованості, ви не
можете повернути свої бібліотечні матеріали отримані в тимчасове використання та
оплачувати понаднормові комісій , тоді ви повинні сплатити позов про стягнення
заборгованості.

Плата в бібліотеках в Боросі

Плата за затримку

Книги та інші засоби масової інформації: 4 шведських крони / день.
Художнє  кіно та відеоігри: 20 шведських крон / день.
Стягується не більше 100 шведських крон / бібліотечній матеріал і 200 шведських крон
/ комісій за повернення.
Плата за затримку не стягується за дитячі та молодіжні медіа, за винятком художніх
фільмів та відеоігор.

Міжбібліотечний абонемент

Бібліотечні матеріали з бібліотек у скандинавських країнах є безкоштовним, але
міжбібліотечні абонементи, що не належать до скандинавських країн, здійснюються за
собівартістю.

Заміна втраченої бібліотечної  картки

Дорослі 20 шведських крон, діти 10 шведських крон.

Пошкоджені або втрачені бібліотечні матеріали

Бібліотеки в Боросі стягують таку стандартну суму:
300 шведських крон за художні фільми та відеоігри.



200 шведських крон за бібліотечний матеріал для дорослих.
150 шведських крон за бібліотечний матеріал для дітей.
100 шведських крон за журнали.
ПРИМІТКА! Сума може бути вищою за високої вартості придбання бібліотечного
матеріалу. Ми не приймаємо бібліотечний матеріали як компенсацію.

Призупинення

У разі заборгованості на суму 100 шведських крон або більше ви відсторонені від
отримання бібліотечних матеріалів до погашення боргу. Щоб уникнути несвоєчасних
платежів, ви можете вчасно запозичити знову, зв’язавшись із бібліотекою або
увійшовши на веб-сайт бібліотеки. Для входу на вашу сторінку вам потрібен номер
бібліотечної картки та PIN-код.

Обробка персональних даних

Персональними даними, які обробляють бібліотеки в Борос, є ім'я, персональний
номер, стать, адреса, номер телефону, адреса електронної пошти та, де потрібно, ім'я
опекуна. Ми робимо це, щоб мати можливість надсилати вам сповіщення про
бронювання, нагадування, повідомлення про вимоги та рахунки-фактури. Крім того,
інформація також обробляється, якщо ви маєте право на розмовні книги відповідно до
розділу 17 “Закону про авторське право”. Усі працівники бібліотеки зобов’язані
зберігати конфіденційність відповідно до “Закону про публічний доступ до інформації
та таємниці”, розділ 40, стаття 3. Таким чином, працівники бібліотеки не розголошують
іншим інформацію про, наприклад, ваші позики та бронювання. Детальніше про це
можна прочитати на сайті бібліотеки.


