Скъпи читатели!
Каним Ви да намерите в библиотеката над 64.000 мултимедийни материалa:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

книги (белетристика и научна литература);
книги за деца и юноши;
списания;
аудиокниги;
игри;
конзолни игри;
DVD / Blu-ray дискове;
CD;
мултимедийни пакети (например, езикови курсове);
книги на чужди езици;
електронни книги.

Освен това Ви предлагаме:
a.
b.
c.
d.

организация на различни прояви;
достъп до Интернет;
копирни услуги;
учебни бюра.

Нашето работно време:
Ден от седмицата
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя

От - до
10 – 18
13 – 18
--10 – 18
13 - 18

Радваме се, че ни посетихте!
Екип на библиотеката
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Правила за използване
За да Ви улесним при използването на библиотеката, искаме да Ви дадем основна информация.
Молим потребителите на нашата библиотека да прочетат следните условия за наемане на
мултимедийните материали и да потвърдят приемането им чрез подписа си.
1. Регистрация:
Регистрацията като читател става лично. За регистрацията са необходими:
a. документ за самоличност с фотография;
b. бланка за регистрация („Meldezettel“);
c. попълнен формуляр за регистрация.
Всеки потребител на материали от библиотеката удостоверява с подписа си, че приема условията за
заемане и е съгласен с електронната обработка на личните му данни по смисъла на приложимите
разпоредби за защита на данните. Отнасящите се до потребителите данни не се предават на трети
лица. Персонални анализи не се правят.
Деца до 18 години могат да бъдат регистрирани само с писмено съгласие и поръчителство на
законните настойници. Същите са длъжни да заплащат неплатените такси, както и възможните
разходи за смяна вместо представляваното от тях лице.
След успешното регистриране се издава карта, с която могат да се заемат мултимедийни материали
от библиотеката. Картата не може да се предава на други лица.
Молим да ни съобщавате за промени в имената и адресите. При загуба на картата трябва незабавно
да съобщите в библиотеката. Нова карта ще Ви бъде издадена срещу такса.
2. Заемане:
a. такси за заемане:
Вид мултимедиен материал
Срок на заемане
Книга
4 седмици
CD
4 седмици
Конзолна игра
4 седмици
DVD / Blu-ray диск
1 седмици
Мултимедиен пакет (напр. езиков курс)
4 седмици
Електронна книга
3 седмици
Аудио книга
1 - 2 седмица
Електронен документ
2 часове
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b. мултимедийните материали, които не могат да се заемат (напр. справочници), са специално
обозначени;
c. броят на заетите мултимедийни материали (едновременно) на потребител е
a. ограничен: макс 2
d. потребителите са длъжни да дадат избраните мултимедийни материали за вписване, преди
да ги вземат със себе си;
e. мултимедийните материали са предназначени само за лично използване от потребителите.
Последните трябва да ги пазят и да не ги предават на трети лица. Забранено е
размножаването на материалите, както и използването им за публични демонстрации;
f. при изготвянето на копия отговорността във връзка с авторското право за копиране се носи
изцяло от потребителя. Забранено е размножаването на цели книги, списания и нотни
листове. Копирането на аудиовизуалните мултимедийни материали е забранено. При
копиране или отпечатване на съдържание от Интернет трябва да се спазват всички права на
трети лица;
g. при заемането потребителите трябва да проверят носителите на информация относно явни
дефекти и цялостност;
h. библиотеката не носи отговорност за щети на устройства, файлове или носители на данни на
потребителите, произтичащи от използването на мултимедийните материали;
i. срокът за заемане трябва да се спазва. Ако срокът за заемане бъде превишен, се налагат
съответни такси;
j. ако мултимедийните продукти не са поръчани от някой друг, срокът за заемане може да се
удължи максимално на 2 x лично в библиотеката, по телефона 03691 – 73 49 678 или чрез
мейл bibliothek@eisenach.de. „Новият” срок на заемане се отчита от датата, когато е било
направено удължаването;
k. библиотеката трябва да бъде уведомена при загуба или повреда на мултимедиен материал.
За загубени или повредени мултимедийни материали се плаща обезщетение. При загуба на
части от мултимедиен материал, състоящ от много части, се заменя целият мултимедиен
материал. Като повреда се определя също писане, рисуване и подчертаване в книги и други
мултимедийни материали;
l. за смяна на мултимедийните материали трябва да се плати също така една обща такса за
обработка;
m. ако желаният от Вас мултимедиен материал в момента липсва в библиотеката, той може да
бъде запазен срещу такса.
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3. Такси:
I. Такси за регистрация
Възрастни
Младежи до 18 години
Деца до 14 години
II. Годишни карти
Семейни карти
Замяна на карта при загуба
III. Дневни карти
IV. Единични такси
V. Такси за запазване
На медиен материал
VI. Такси за обработка
VII. Такси при превишен срок на заемане
VIII. Предупредителни такси
1-во предупреждение
2-ро предупреждение
3-то предупреждение

Разходи
20,00
0,00
0,00

5,00

1,00

0,50 – 1,00
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4. Вътрешен ред:
a. потребителите трябва да се държат така, че да не пречат на останалите и да не създават
проблеми при използването на библиотеката;
b. по време на престоя си в библиотеката децата трябва да бъдат под наблюдението на родител
или настойник;
c. пушенето в библиотеката е забранено;
d. яденето и пиенето не са разрешени;
e. телефонирането с мобилни телефони не е разрешено;
f. инструкциите на персонала на библиотеката трябва да се спазват;
g. ръководството на библиотеката има право да откаже ползването на библиотеката, временно
или завинаги, на лица, които извършват груби или постоянни нарушения на Правилата за
използване на библиотеката, без право на възстановяване на годишните такси;
h. нe носим отговорност за дрехи и други внесени в библиотеката ценности.
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ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Потвърждавам, че приемам Правилата за използване на библиотека Stadtbibliothek Eisenach и се
задължавам да ги спазвам.
Задължавам се да използвам заетите мултимедийни материали само в съответствие с наредбите за
авторското право.
Давам съгласието си за електронна обработка на моите данни в съответствие с приложимите закони
за защита на личните данни и във връзка с правилата за използване и заемане.
Мъжки:
Женски:
Образование/титла:
Фамилия (-и)
Име (-на)
Име на настойника:
Улица:
Пощенски код / Нас.място:
Телефонен номер:
E-Mail:
Дата на раждане:
_________, в
Подпис:
(При читатели до 18 години - подпис на настойника)
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