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Добредојдовте во библиотеката Yarra Plenty 

Regional Library 

Општи услови 

Како член и/или гарант, виe мора: 

 Да се однесувате во согласност со Правилникот за корисниците на услуги на 
библиотеката Yarra Plenty Regional Library. 

 Да постапувате внимателно и учтиво спрема персоналот на библиотеката 
и спрема другите корисници додека сте во библиотеката. 

 Да преземете одговорност за изборот на библиотечни материјали за 
подносителот на барањето ако тој е помлад од 18 години. 

 Да преземете одговорност за пристапот до интернет на подносителот на 
барањето ако тој е помлад од 18 години. 

 Да преземете одговорност за предметите позајмени со членската карта до 
нивното враќање во библиотеката. 

 Да ги платите трошоците за замена на предметите ако се тие загубени, 
уништени, украдени или оштетени додека ви се позајмени вам, освен ако 
таквото оштетување е причинето од разумно и исправно користење. 

 Веднаш да ја известите библиотеката Yarra Plenty Regional Library ако 
членската карта ви е украдена или загубена. 

 Да доставите известување за промена на вашето име или адреса во рок 
од седум дена. 

 

Позајмување 

 При позајмувањето мора да се покаже членска карта. 
 Вашата членска карта за библиотеката е важечка во сите ограноци на 

библиотеката Yarra Plenty Regional Library. 
 Позајмените предмети може да ги вратите во било кој огранок на 

библиотеката Yarra Plenty Regional Library. 
 Со една членска карта може да побарате бесплатно да ви се донесат 

најмногу до 10 предмети што се чуваат во друг огранок на библиотеката. 
 Со една членска карта може да побарате да ви се донесат најмногу до 6 

предмети од друга библиотека (меѓубиблиотечно позајмување -  
Inter-Library Loan), за цена од $10 за секој предмет. 
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Општи услови - продолжение 

Период за позајмување 3 недели за секој предмет 

Ограничувања  30 предмети со една членска карта 

Задоцнето враќање Казна за доцнење од 30 центи дневно за секој позајмен предмет 

ќе биде наплатена 

Продолжување на периодот за позајмување 

 Позајмување на еден предмет може да биде продолжено двапати, под услов 
позајмениот предмет да не бил во меѓувреме резервиран од друг корисник на 
библиотеката. 

 Изнајмувањетo на предметите може да се продолжи: 
- преку интернет, 24/7 на www.yprl.vic.gov.au. 
- ако телефонирате во вашиот локален огранок на библиотеката во текот 

на работнотo време. 
- телефонирате на 9088 3400 меѓу 9.00 часот претпладне и 5.00 часот 

попладне, од понеделник до петок. 
 Ако ни ја кажете вашата електронска адреса или бројот на мобилниот 

телефон, ние ќе ви пратиме електронска порака или SMS за да ве потсетиме 
за рокот за враќање на предметите, меѓутоа, ваша обврска е предметите да 
ги вратите или да го продолжите изнајмувањето пред да истече рокот. 

 
Пристап до интернет 

 Пристапот е бесплатен. 
 Мора да ја носите со себе вашата членска карта за да ги користите компјутерите 

во библиотеката. 
 

Сигурносен број 

Кога ќе се зачлените во библиотеката, од вас ќе побараат да кажете еден 

четирицифрен број што ќе биде сигурносниот број (PIN) на вашата членска 

карта. Сигурносниот број ви овозможува да се најавите на нашето место на 

интернет за да пристапите до нашите електронски информативни материјали 

(eResources), за да резервирате предмети или да го продолжите периодот за 

изнајмување преку интернет. 

Вашиот сигурносен број исто така ќе ви биде потребен и за да пристапите на 

интернет од библиотеката. 

http://www.yprl.vic.gov.au/

