
УМОВИ КОРИСТУВAННЯ

Бібліотека  зобов’язується  надати  кожному  користувачеві  після
пред’явлення  дійсного  документа,  що  посвідчує  особу  та
заповнення  форми,  персональну  картку,  якою  можна
користуватися  в  усіх  бібліотеках  системи.

Позикае  особистою.  Завантаження  позик  на  картки  інших
користувачів  не  допускається,  якщо  вони  явно  не
дозволені/делеговані.

Кожен  користувач  на  своїй  картці  може  позичити  максимум:
• 15 книг (на період 30 днів, поновлення за умови бронювання)
•  3  екскурсоводи  (на  період  30  днів,  поновлення  за  умови
бронювання)
•  5  DVD  +  5  компакт-дисків  (на  період  15  днів,  поновлення  за
умови  бронювання)
•  2  випуски  попередніх  випусків  (на  період  30  днів,  не
поновлюються)
 • 1 довідкова робота (словник, атлас або компактна енциклопедія,
за винятком останнього видання на відкритій полиці, терміном на
30  днів,  без  можливості  поновлення)
Примітка:  користувачу  пропонується,  перш  ніж  взяти  на  себе
матеріал, переконатися, що він непошкоджений і непідкреслений,
щоб уникнути суперечок після повернення.

Поновлення  кредиту:  можна  вимагати  продовження  позики  на
термін  30  днів,  максимум  три  рази  (крім  випадків,  зазначених
вище).
Бронювання:  документи  зі  статусом  «на  оренду»  користувачі
можуть зарезервувати за участі бібліотекаря. Коли книга або інший
зарезервований  матеріал  доступні,  система  автоматично
повідомляє електронною поштою про можливість отримати їх від
користувача зі списку очікування.

Документи,  які  зазвичай  не  можна  позичити,  оскільки  вони
призначені  лише  для  ознайомлення,  це:  енциклопедії  та
продовження  (останнє  видання  доступне  на  полиці);  словники
(останнє  видання  є  на  полиці);  рідкісні  та  старовинні  книги
(стародавня  колекція);  Трентінські  періодичні  видання  з
консерваційних  колекцій  (розташування  PT);  для  всіх  журналів,
останній  опублікований  номер  доступний  на  полиці.
Міжбібліотечний  абонемент  провінції:  твори,  які  не  належать
бібліотеці,  можна  безкоштовно  замовити  в  інших  бібліотеках
Бібліотечної служби Трентіно (крім редакційних новин за останні 3
місяці).
Кожен  користувач  може  запoвити через  Бібліотекаря  до  трьох
документів  одночасно  cтрoком  дo одного  місяця;  за  винятком
випадків,  узгоджених  з  власником  бібліотеки,  поновлення  не
відбувається.

ПЛАТЕЖНІ ПОСЛУГИ

Фотокопії / роздруківки формату А4 в чорно-білих 0,10 €
А4 чорно-білі фотокопії / з обох сторін 0,15 євро
Чорно-білі фотокопії формату А3 0,20 євро
А3 чорно-білі фотокопії з обох сторін 0,30 євро
Кольорові фотокопії/роздруківки формату А4 0,50 євро
Кольорові фотокопії / роздруківки формату А4 з обох сторін 1,00 
євро
Кольорові фотокопії формату А3 1,00 євро
Кольорові двосторонні фотокопії А3 2,00 євро
Чорно-білі репродукції мікрофільмів 0,20 євро
Цифрове сканування з бібліотечним обладнанням 0,20 євро
Національний та міжнародний міжбібліотечний абонемент * 4,00
євро

* виданб, яких немає в бібліотеках Бібліотечної системи Трентіно,
можна замовити в інших національних чи іноземних бібліотеках, 
завдяки угоді про співпрацю з Університетом Тренто, який керує 
послугою. Для часткового покриття витрат сплачується комісія, 
яку користувач повинен сплатити, доставивши 4,00 євро марками
до дати повернення тому.

ЩО ВИ МОЖЕТЕ ЗАПРОПОНУBAТИ?
Користувачі можуть:

-  пропонувати  ініціативи  та  співпрацю  з  метою  диверсифікації
культурної пропозиції;

-  жертвувати книги або інші  документи відповідно до критеріїв,
встановлених  Статутом  обслуговування  та  Статутом  колекцій;
- подавати пропозиції та скарги за допомогою відповідної форми,
доставивши їх (навіть анонімно) до поштової скриньки Бібліотеки
або  надіславши  електронною  поштою  до  Бібліотеки
(ala@biblio.tn.it);
-  подавати  пропозиції  щодо  закупівлі,  використовуючи  потрібну
форму, доставивши її до Бібліотеки або надіславши електронною
поштою.

КОМУНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА АЛА

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ
(скорочена версія*)

ЧАС ВІДКРИТТЯ

ЗИМА
(з середини вересня до

середини червня)

ПН                           13.30-18.00
ВТ      10.00-12.30 13.30-18.00
СР      10.00-12.30 13.30-18.00
ЧТ      10.00-12.30 13.30-18.00
ПТ      10.00-12.30 13.30-18.00
СБ      10.00-12.00

ЛІТО
(з середини червня до

середини вересня)

ПН                   13.30-18.30
ВТ   10.00-12.30 13.30-18.30
СР   10.00-12.30 13.30-18.30
ЧТ   10.00-12.30 13.30-18.30
ПТ   10.00-12.30 13.30-18.30

КОНТАКТИ

Comune di Ala. Servizio Biblioteca e Archivio storico
Via Roma 40 - 38061 ALA (TN), Italia

Тел. (+39) 0464-671120
електронною поштою ala@biblio.tn.it 
pec comuneala.tn@legalmail.it 
веб-сайт 
https://www.comune.ala.tn.it/Amministrazione/Strutture/Bibliote  ca-
ed-Archivio-storico
блог https://biblioala.wordpress.com/ 
Facebook https://www.facebook.com/BibliotecaComunaleAla/ 
Instagram https://www.instagram.com/biblioala/ 

* Статут послуг міської бібліотеки м. Ала, затверджений постановою міської
ради від н. 9 від 26.01.2021
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ПРОПОНОВАНІ ПОСЛУГИ

Бібліотека безкоштовно пропонує:

- відповідне та комфортне середовище з особливими знаками, що
вказують на тип користувача або тип документації, де ви можете
читати, вивчати та, якщо потрібно, спілкуватися;

- зустрічі, творчі, культурні та соціальні анімаційні ініціативи, також
запропоновані та організовані користувачами та асоціаціями;

- книги, якими можна вільно ознайомитися з полиці або замовити
зі складів і взяти в борг;

-  місцеві  та  загальнодержавні  журнали,  періодичні  видання  та
газети  за  передплатою,  включаючи  окремі  назви  для  дітей  та
молоді, з яких останні номери одразу доступні в розділі газети, а
попередні  випуски  доступні  за  запитом  відповідно  до  терміну
зберігання;

-  мультимедійні  матеріали  (CD  ROM,  аудіокниги),  настільні  ігри,
комікси, доступні для позики;

-  DVD-фільми,  серіали  та  документальні  фільми,  доступні  для
короткострокової позики;

- цифрові ресурси (аудіо, електронні книги, аудіокниги, міжнародні
газетні  кіоски)  через  платформу  MLOL  Medialibrary  Online
(www.trentino.medialibrary.it), активовану на рівні провінції;

-  мультимедійні  комп'ютерні  станції  з  доступом до Інтернету,  які
можна використовувати відповідно до специфікації;

-  бездротова  мережа  в  усіх  кімнатах,  доступна  за  допомогою
облікового запису  Trentino Wi-Fi або зa авторизацією  на мережу
бібліотеки, згідно специфікації;

- провінційний міжбібліотечний абонемент для позики книг, DVD,
аудіокниг, CD-ROM з інших бібліотек Бібліотечної системи Трентіно;

-  можливість  ознайомлення  з  бібліографічними,  архівними  та
музично-заповідними  фондами  в  порядку,  встановленому
дисциплінарним стягненням;

-  інформація  та  комунікація  щодо  розпорядження  активами,
методів управління, можливостей та методів доступу до цифрових
та онлайн-ресурсів, правил поведінки;

-  поради  та  рекомендації,  надані  кваліфікованим  та  належним
чином підготовленим та оновленим персоналом.

СTPЧKTЧPА БІБЛІОТЕКА TA УУ BIДДIЛИ

OПЕРШИЙ ПОВЕРХ - ДИТЯЧА ТА МОЛОДІЖНА СЕКЦІЯ:

- Дитяча художня література (0-6 років), вiддiл БН: BN;

- Дитяча художня література (7-14 років), вiддiл РН: RN;

- документалвнa література для дітеи (6-14 років), вiддiл Р: R;

- Мультимедійні твори для дітей та підлітків, вiддiл; CD R, DVD R;

-  Періодика  для  дітей  та  підлітків,  розміщення:  полиця  дитячих
журналів;

- Настільні ігри, вiддiл: Giochi

ПЕРШИЙ ПОВЕРХ /  ДРЧГИЙ ПОВЕРХ-СЕКЦІЯ ДОРОСЛИХ:

- вiддiл газет eкспоненти

- Сучасна художня література для дорослих, вiддiл: N;

- Локальна документація, вiддiл: ALA;

-Бібліотека Трентина, вiддiл БТ: BT;

- документалвнa література для дорослих, вiддiл: 000-999;

- Дорослі консультаційні роботи, вiддiл: C 000-999;

- Книги мовою оригіналу, вiддiл:  L.ING, L.TED, L.FRA, L.SPA, L.RUS, 
L.RUM;

- Дорослий мультимедійний матеріал, вiддiл: CD, DVD, CD-ROM;

- Туристичні довідники, вiддiл:  914/ITALIA, 914/EUROPA, 915/ASIA,
916/AFRICA,  917/AMERICA  DEL  NORD,  918/AMERICA  DEL  SUD,
919/OCEANIA;

- Комікси, вiддiл: 741.5;

- Музика, вiддiл: 780

СКЛАДСьКі (недоступні для населення):

- Громадський читальний склад, вiддiл: М;

-  консерваційно-архівні  фонди,  рукописи,  фотографічні,
різноманітні колокації;

-  Історичний  фонд  Соціального  гурту  Ала,  вiддiл:  БС;
- Муніципальний історичний архів та архів E.C.A.,  вiддiл:  ASCA та
AECA;

- Колекції Громадського музею Луїджі Далла Лайти, вiддiл: MCDL

СTPЧKTЧPА БІБЛІОТЕКА TA УУ BIДДIЛИ

У  кімнатах,  відкритих  для  відвідування,  ви  знайдете:
- 30 столів і 64 місця;

- близько 40 000 документів, каталогізованих у CBT безпосередньо
на полиці;

- п'ять інтернет-станцій, дві з яких зарезервовані для неповнолітніх,
а три доступні за допомогою облікового запису Trentino Wi-Fi, який
також активний в інших приміщеннях бібліотеки

Крім того:

-  понад  36 тис.  документів  на  складах  громадського  читання  та
зберігання

ЧАСИ

Бібліотека зобов’язується:

- пропонувати послуги населенню принаймні п'ять днів на тиждень
з понеділка по п'ятницю літній перioд  і  шість днів на тиждень з
понеділка по суботу зимoвий перioд щонайменше 275 днів на рік

- негайно обробляти запити на:

     • інформація, керівництво та поради;

     • позика, бронювання, поновлення;

     • використання комп'ютерних станцій та бездротової мережі;

     • реєстрація;

- обробляти запити на:

     • книги або документи, що зберігаються на складах зберігання;

     • пoперeдні номери журналів і газет.

У разі ознайомлення з матеріалами зі складів зберігання (більше 5
документів)  доцільно  забронювати  відвідування  Бібліотеки  та
передбачити перелік документів для ознайомлення принаймні за
два дні нaперeд.


