anders.finna.fi

Правила Anders-бібліотеки (проста мова)
Правила застосовуються до вас, коли ви клієнт Anders-бібліотеки.
Anders-бібліотеки є в Halsuan, Kannuksen, Kaustisen, Kokkolan, Lestijärven і Toholammin.
Ви погоджуєтеся виконувати ці правила, коли перебуваєте в бібліотеці, отримуєте бібліотечну
картку i погоджуєтеся бути відповідальною особою.
Бібліотека відкрита для всіх.
Можна користуватися послугами бібліотеки, колекціями, і приміщеннями, якщо виконуєш правила
поведінки.
У бібліотеці можна користуватися безкоштовним wifi інтернетом.
При використанні в бібліотецi wifi, пам'ятайте про антивірусну програму на власному пристрої.
У деяких Anders-бібліотеках можна забронювати безкоштовно або орендувати окремі
приміщення.

Бібліотечна картка і пін-код
Отримаєш бібліотечну картку, коли покажеш посвідчення особи і свої контакти дані.
Ім'я, ідентифікаційний номер та контактні дані зберігаються в бібліотечному реєстрі.
Бібліотека вимагає відповідальностi вiд осіб віком до 15 років, осіб, що належать до спеціальної
групи, і кредиторів співтовариства. Відповідальна особа повинна засвідчувати свою ідентичність
посвідченням та надати свої контактні дані.

Бібліотечна картка кожного особиста.
Особа несе відповідальність за матеріали, запозичені за допомогою бібліотечної карти.
Перша бібліотечна картка безкоштовна.

Повідомте відразу бібліотеку, якщо бібліотечна картка втрачена або ваше ім'я, або контакти
змінюються. Ви відповідаєте за позику літератури навіть якщо у вас втрачена бібліотечна картка,
поки не зробите заяву про втрату.

Для використання електронної бібліотеки потрібна бібліотечна картка і для неї пін-код.
Пін-код отримаєш в бібліотеці, коли покажеш бібліотечну картку і посвідчення особи.

Використання літератури та бронювання

Ви можете використовувати і позичати з бібліотеки різні матеріали, такі як книги, журнали, CDдиски і DVD-диски. У бібліотеці також можна запозичити електронні матеріали, тобто електронні
книги, журнали та музику, що використовуються на комп'ютері або смартфоні.

Термiни позики
Книги
Аудіокниги
Книги, на які бронювання більше 30.
Книги швидкого кредитування
Журнали, сд-комната-диски
Музика, голосові, фільми

28 vrk 28 суток
28 vrk 28 суток
14 vrk 14 суток
14 vrk 14 суток
14 vrk 14 суток
14 vrk 14 суток

Можна оновити кредит п'ять разів, якщо його хтось не забронював.

Ви не можна забронювати швидкі позики та абонементи спортивних клубів.
Бібліотека дотримується вікового обмеження у фільмах і іграх. Ви можете позичити тільки для вас
відповідні фільми і ігри.

Ви можете забронювати матеріали з бібліотеки або з anders.finna.fi - інтернет бібліотеки.
Бронюваня є безкоштовне.
Ви можете підібрати броньований матеріал, коли отримаєте повідомлення електронною поштою,
повідомленням або листом.
Вам доведеться забрати броньований матеріал протягом 9 днів.
Якщо не заберете бронювання,тодi в Коккола бібліотеці треба буде сплатити 2 євро.

Ви також можете попросити матеріал у вигляді дистанційного запозичення, тобто замовити його в
іншій бібліотеці, якщо його немає в бібліотеці Anders.

Термiн повернення
Коли береш матеріал, отримуєш чек, з якого видно дату повернення матеріалів. Дата показує, коли
закінчується термiн позики. Якщо хочете, можете отримати нагадування про дату повернення

електронною поштою. Якщо ви не отримаєте нагадування, вам також прийдеться платити штраф
за запізнення.

Повернення

Повертайте матеріали до дати повернення.
Якщо матеріал не здати вчасно, то за запізнення буде штраф.
Якщо здати матеріал до поштової скриньки бібліотеки після її закриття, то позика закінчиться, коли
бібліотека буде наступного разу відкрита.

Користувач бібліотеки зобов'язаний
Користуйтеся матеріалами бібліотеки та іншим майном обережно. Забезпечити комфортне
перебування в бібліотеці.
Не заважати і не загрожувати відвідувачам або персоналу бібліотеки.
У бібліотеці не можна вживати алкоголь або перебувати п'яним.

Безкоштовнi та платнi послуги
Використання бібліотечного матеріалу, позика, бронювання і консультація для вас безкоштовна.

Ви маєте платити, якщо
•
•
•
•
•
•

Повернення матеріалів з запізненням
Ви не берете зарезервований вами матеріал
Ми надішлемо вам повідомлення про затримку або рахунок.
Ви замовляєте мiжмiську позику
Ви втратили або пошкодили матеріал
Ви друкуєте або берете копії.

Більше інформації про платіж можна отримати Maksut-посилання.

Заборона на позику
Заборона на позику означає, що ви не можете позичити матеріали в бібліотеці. Заборона на
позику може бути, якщо у вас є борги до бібліотеки на суму 10е.
Ви отримаєте позику, коли здасте запізнілі матеріали, заплатите борг або компенсуєте втрати.

Заборона на бібліотеку
Бібліотекар може заборонити клієнту відвідувати бібліотеку до 30 днів.
Заборона на відвідування бібліотеки може бути отримана, якщо клієнт не звертає уваги на
попередженням і заважає, ви завдаєте шкоду або небезпеку.

Бібліотекар поговорить з вами, перш ніж заборонити відвідування бібліотеки.
Ви можете подати заяву на скасування заборони.

