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ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО БІБЛІОТЕКИ!

У кожному муніципалітеті на Аландських островах є громадська 
бібліотека. Бібліотека – це місце зустрічей та культурний центр. 
Бібліотека – це місце, де можна читати, проводити час, зустрічатися 
з друзями та відвідувати заходи. 
Бібліотека надає безкоштовні послуги для всіх мешканців. 

У бібліотеці ви можете:
• брати книги, журнали, музику та відео, 
• користуватися комп’ютерами та іншим електронним 
обладнанням бібліотеки,
• відвідувати книжкові клуби, заходи та курси, 
• звертатися до співробітників за кваліфікованою допомогою,
• користуватися бібліотечними приміщеннями, такими як читальні 
зали.  

Додаткову інформацію можна отримати безпосередньо в 
бібліотеках та на bibliotek.ax.  Для того щоб ви могли брати 
матеріали, вам потрібен бібліотечний абонемент. Це нічого не 
коштує, і вам не потрібен фінський документ, що посвідчує особу. 
Діти віком до 13 років потребують дозволу опікуна. Можна також 
користуватись іншими послугами без бібліотечного абонемента.

Термін позики
Зазвичай термін позики складає 30 днів. Деякі медіа мають 
коротший термін позики.
Журнали: 14 днів, але останній випуск не можна позичити додому.
Бронювання є безкоштовним і зберігається для тебе на 5 дні.
Попередження про затримку: Ви отримаєте попередження 
про затримку за 3 дні до закінчення терміну позики по смс / на 
електронну пошту



Бібліотеки проводять заходи
Заходи, організовані бібліотеками, є безкоштовними. Інформацію 
про заходи та дискусії можна отримати безпосередньо в 
бібліотеках та на www.bibliotek.ax/evenemang. Ви також можете 
самостійно влаштувати захід у бібліотеці.
Ви можете користуватися бібліотечними комп’ютерами для 
читання електронної пошти, пошуку інформації в Інтернеті та 
роздрукування матеріалів. Роздрукування є платною послугою: 
чорно-біла A4 коштує 20 cent, кольорова A4 50 cent.
У всіх бібліотеках є столи та стільці, якими можна вільно 
користуватися для роботи чи відпочинку. У багатьох бібліотеках 
також передбачена можливість бронювання приміщення, 
наприклад для зустрічі.

E-бібліотека
Електронні книги/е-книгами – це звичайні книги, які можна 
читати, наприклад, за допомогою комп’ютера або смартфона. 
Електронні книги можна брати в бібліотеці так само, як і 
друковані. 
 Для того щоб ви могли брати електронні книги, вам потрібен 
номер вашого бібліотечного абонемента та PIN-код. Щоб мати 
можливість читати електронну книгу, ваш пристрій має бути 
підключений до Інтернету. Електронну книгу повертати не 
треба. Вона повертається автоматично після закінчення терміну 
тимчасового користування за абонементом.

У бібліотеці можна замовити книги різними мовами
Ви також можете попросити в бібліотеці книги вашою рідною 
мовою. Їх можна замовити в багатомовній бібліотеці, звідки їх 
доставлять до вашої місцевої бібліотеки. Якщо ви не вмієте читати, 
ви також можете попросити в бібліотеці аудіокниги.
У місцевій бібліотеці вам також можуть пояснити, як 
користуватися бібліотекою за допомогою мови жестів на сайті 
www.viittomakielinenkirjasto.fi.



Збори та компенсація
Комісія за затримку
Загалом комісія за затримку матеріалу складає 20 cent и на день, 
але комісія за затримку дитячі книжки немає. 1€ на день за 
дистанційні позики.

Блокування картки
Якщо ваша заборгованість перевищує 10€, вашу картку буде 
заблоковано, доки комісія не буде сплачена. Блокування знімається 
після повернення позики, погашення боргу або внесення комісії.

Обов’язок компенсації
Якщо ви не повернете позику через 30 днів, ви несете 
відповідальність за компенсацію втрачених ЗМІ.

Загублені ЗМІ
Якщо ви втратите або зіпсуєте, що ви запозичили, ви несете
відповідальність за компенсацію.

• Доросла художня та фахова література: 30€ 
• Кишенькова книга: 8€
• Дитяча література: 14€
• Журнали, буклети: 9€
• Аудіокниги: 14€
• CD-диски: 16€
• DVD: 50€
• Дистанційна позика: 55€

Заміна картки
Якщо ви втратите вашу картку, отримати нову картку коштує
2€. Бібліотечна картка є цінним документом і ви несете особисту 
відповідальність за все, що запозичене на картці. Якщо ви втратите 
картку, то ви повинні негайно повідомити про це до найближчої 
бібліотеки.


