
Bun venit la biblioteca Göta! 
Cardul de acces în bibliotecă este valabil la toate bibliotecile publice din Östergötland și Tranås.

• Puteți împrumuta și rezerva cărți, ziare, muzică, filme și jocuri video (mijloace media)
din toate bibliotecile noastre.De asemenea, puteți returna ceea ce ați împrumutat în toate
bibliotecile.

• Împrumutul și rezervarea cărților, ziarelor, muzicii și jocurilor video sunt gratuite.La o
parte din biblioteci puteți plăti pentru a închiria filme.La o parte din biblioteci puteți plăti
pentru a închiria cărți din biblioteci din afara Östergötland și Tranås (împrumut la
distanță).

• Pe www.gotabiblioteken.se puteți căuta, rezerva și împrumuta articolele pe care doriți să
le împrumutați.

• Pe www.gotabiblioteken.se puteți descărca cărți în format electronic și utiliza baze de
date.

• Conectați-vă pe www.gotabiblioteken.se cu numărul de card/codul numeric personal și
codul PIN!

Răspundeți de tot ceea ce se împrumută pe baza cardului.Aveți grijă de card și de 
codul PIN!
Gândiți-vă că sunt multe persoane care vor folosi media de la bibliotecă.
• Este important să returnați articolele împrumutate la timp!Puteți plăti o penalitate de

întârziere dacă returnați prea târziu (vezi partea din spate, la rubrica Penalități de
întârziere).

• Perioada de împrumut este, cel mai adesea, de 28 de zile.Perioada de împrumut este mai
scurtă pentru filme, jocuri video și publicații periodice noi.Perioada de împrumut este, de
asemenea, mai scurtă dacă cerința pentru un anumit articol este ridicată.Verificați
perioada de împrumut pe chitanță!

• Puteți împrumuta de două ori un articol dacă articolul respectiv nu a fost solicitat de alt
utilizator.

• Avați grijă de ceea ce împrumutați! Trebuie să plătiți o taxă de despăgubire dacă
obiectele împrumutate se deteriorează sau dispar (vezi partea din spate, la rubrica Taxe
de despăgubire pentru media deteriorate și media dispărute).

• Nu este permis să scrieți în cărțile bibliotecii!

Copiii pot deține, de asemenea, card pentru bibliotecă.
• Ca părinți, sunteți responsabili de ceea ce împrumută copilul dvs. până când acesta a

împlinit 18 ani.
• Nu se pot aplica taxe de întârziere pe cardul de bibliotecă al copilului.
• Trebuie să aveți minimum 15 ani pentru a împrumuta filme și jocuri video.
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Penalitățile de întârziere 
• Taxele variază de la un oraș la altul.
• Puteți plăti o penalitate din prima zi, dacă returnați prea târziu.
• Nu este nevoie să plătiți taxe pentru media pentru copii.
• Cea mai mare taxă de penalizare per exemplar este de 100 de coroane.
• Cea mai mare taxă per caz în care returnați prea târziu este de 250 de coroane.
• Dacă aveți o penalitate de peste 150 de coroane, nu mai puteți împrumuta.

Despăgubirile pentru cardul de bibliotecă
• Acordarea unui card nou de bibliotecă costă 10 coroane pentru adulți.
• Cardurile de bibliotecă deteriorate sunt înlocuite gratuit
• Cardurile de bibliotecă pentru copii sunt înlocuite gratuit

Taxele de despăgubire pentru articolele media deteriorate și dispărute (dacă articolele 
media de cumpărat sunt scumpe, taxele pot fi mai mari): 
• Carte pentru adulți:300 coroane
• Carte pentru copii:100 coroane
• Carte în format de buzunar:100 coroane
• Carte audio (pentru adulți):300 coroane
• Carte audio (pentru copii):100 coroane
• CD cu muzică:150 coroane
• Broșură CD:30 coroane
• Carcasă CD:10 coroane
• Publicație periodică:50 de coroane pe nr.
• Film pe DVD:400 de coroane sau cât de mult costă pentru ca biblioteca să cumpere un film

nou cu licență pentru închiriere
• Joc video:400 de coroane sau cât de mult costă pentru ca biblioteca să cumpere un joc video

nou
• Curs de limbă străină: sau cât de mult costă pentru ca biblioteca să cumpere un curs de limbă

străină nou
• Media scumpe și care se găsesc greu: sau cât de mult costă pentru ca biblioteca să cumpere

unele noi
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