
Добро дошли у библиотеку - Yarra Plenty 
Regional Library
Општи услови

Као члан/гарант ви морате:

■ Придржавати се правила која важе у библиотеци (Yarra Plenty Regional Library)
■  Понашати се уљудно и са уважавањем у односу на особље и друге кориснике, 

када сте у библиотеци
■ Прихватити одговорност за избор материјала који узима особа млађа од 18 година
■ Прихватити одговорност за приступ интернету када га користи особа млађа од 18 година
■  Прихватити одговорност за све позајмљене ствари на чланској картици, док се не врате библиотеци
■  Платити да се обнове ствари које сте изгубили, уништили или оштетили док су биле код вас 

на коришћењу, осим ако се штета случајно десила
■  Одмах обавестити библиотеку (Yarra Plenty Regional Library) ако изгубите или вам украду 

чланску картицу
■ Обавестити о промени адресе у року од седам дана.

Позајмљивање
■ Да бисте било шта позајмили, морате да покажете вашу картицу
■ Ваша картица се може користити у било ком огранку библиотеке Yarra Plenty Regional Library
■ Ствари се могу вратити у било који огранак библиотеке Yarra Plenty Regional Library
■  Можете тражити да се за вас држи до 6 ствари у другом огранку и до 4 ствари из неке друге 

библиотеке (програм позајмица између библиотека, Inter-Library Loan), по картици.

Дужина позајмице 3 недеље

Колико се може позајмити  30 ствари 
  До 10 трака/касета кад је реч о аудио-визуелном материјалу, 

укључујући музичке CD-је, компјутерске игре и DVD-је.

Прекорачење рока позајмице  Плаћа се 25 центи дневно, за сваку позајмљену ствар која није 
враћена на време

Продужење позајмице
■ На располагању 24/7
■ Позајмице могу да се продуже два пута, под условом да нико други не чека да позајми
■ Продужење позајмице може да се уради у било ком огранку, преко интернета или телефоном.

Коришћење интернета
■ Приступ је бесплатан 
■ Имајте са собом вашу картицу и број/шифру (PIN) када желите да користите интернет

Ваша шифра (PIN)
Када се учлањујете у библиотеку, биће потребно да изаберете број/шифру (numerical PIN) за вашу 
чланску картицу. Ова шифра омогућује приступ интернету у библиотеци, позајмљивање ствари из 
каталога, продужење позајмице и промену ваших личних детаља.
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