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BIBLIOTHEK
A biblioteca do GoetheInstitut Curitiba fornece
informações sobre a Alemanha,
disponibilizando, em alemão
e em português, materiais
bibliográficos e audiovisuais
sobre a cultura e civilização
alemã, especialmente nas
seguintes áreas: filosofia,
literatura e estudo e ensino da
língua alemã.

REGULAMENTO

BIBLIOTECA

A biblioteca é aberta ao público
em geral e oferece ao usuário:
• Referência, informação,
orientação e empréstimos
• Acervo on-line
(https://goo.gl/wunhwg)
• Periódicos gerais e
especializados
• Espaço de trabalho com PCs,
tablets e internet wireless
• Listas bibliográficas
• Pesquisas sobre a Alemanha
• Empréstimos entre bibliotecas
no Brasil para pessoas não
residentes em Curitiba
• Visitas guiadas com hora
marcada
• Empréstimo digital de mídias
(“Onleihe”)

Empréstimos
Com a carteira do usuário, podem ser emprestados simultaneamente:
• 6 livros, incluindo pacotes com mídia - 4 semanas
• 3 CDs - 2 semanas
• 3 DVDs e 3 CD-ROMs - 1 semana
• 6 revistas (o número mais recente é apenas para consulta local) - 2 semanas
Obras de referência, como dicionários, enciclopédias, entre outras (indicadas pela etiqueta vermelha),
destinam-se apenas à consulta local. A apresentação da carteira do usuário é imprescindível nos
casos de empréstimo de material. O usuário interessado em emprestar deve estar sem pendências
com a biblioteca, ou seja, sem atraso ou multa em aberto. O Goethe-Institut não se responsabiliza por
materiais deixados na portaria ou na secretaria, nem por pertences pessoais deixados na biblioteca.
Não é permitido copiar qualquer material emprestado da biblioteca, incluindo DVDs, CD-ROMs e CDs.

Requisitos para Empréstimo
Para o empréstimo de livros e mídias audiovisuais é necessário possuir o cartão de leitor válido. O
cartão é emitido pelo Goethe-Institut local, mediante apresentação de documento de identidade e
comprovante de residência. Os dados pessoais do leitor serão arquivados em um banco de dados na
Alemanha e serão utilizados apenas para o acesso, realização e término do contrato de empréstimo
com a biblioteca. Os dados pessoais não serão repassados a terceiros. Os leitores podem acessar seus
dados pessoais a qualquer tempo.
A taxa usuário é de R$ 15,00, válida por 6 meses. Ao apresentar o comprovante de matrícula no ato da
inscrição, alunos do Goethe-Institut estão isentos da taxa. Pessoas com mais de 60 anos, aposentados,
estudantes regulares e leitores da biblioteca do Instituto Cervantes pagam 50% do valor mediante
apresentação dos respectivos comprovantes. Além desses casos, famílias recebem o mesmo desconto
(R$ 7,50). Com a assinatura, no ato da inscrição, o usuário se compromete a cumprir o regulamento da
biblioteca. A carteira do usuário é pessoal e intransferível. O leitor deve comunicar à biblioteca eventuais
alterações em seus dados cadastrais. Uma segunda via do cartão de usuário tem custo de R$ 10,00.
No formulário de inscrição o leitor autoriza o seguinte procedimento: declaro estar de acordo em
receber mensagens em meu e-mail relativos aos materiais por mim emprestados na biblioteca do
Goethe-Institut Curitiba. Esta declaração de aceite pode ser revogada por escrito a qualquer momento
perante um funcionário da biblioteca.

Multas por Atraso
Para materiais devolvidos com atraso é cobrada uma multa diária que varia conforme o material. Há
uma carência de 7 dias. O usuário que estiver com multa pendente não poderá retirar e nem renovar
material na biblioteca.
Por dia e unidade: R$ 0,50

Prorrogação e Reservas
Caso não haja outras requisições para o mesmo material, o período de empréstimo pode ser renovado,
inclusive por telefone ou e-mail, até três vezes consecutivas, conforme os prazos estabelecidos. Ao
leitor cabe respeitar os prazos de devolução do material emprestado, providenciar a renovação dentro
do prazo de empréstimo e/ou conferir as reservas. Na chegada à biblioteca, o material previamente
reservado fica à disposição do solicitante pelo período de 1 semana.

Danos e Perdas
Livros e materiais audiovisuais requerem cuidados. Em caso de dano ou extravio será solicitada a
substituição do material ou o equivalente em dinheiro. Este procedimento não abona a multa.

Onleihe
A Onleihe é a biblioteca digital do Goethe-Institut no Brasil. Por meio dessa biblioteca é possível
baixar documentos digitais como e-books, arquivos de áudio e vídeo, jornais e revistas eletrônicas
diretamente para um computador ou e-reader pessoal, por tempo limitado. Passado o prazo de
empréstimo, os materiais são devolvidos automaticamente. A inscrição e o uso da Onleihe são gratuitos
em todo o Brasil para os interessados.

Acesso à Internet e Uso dos Aparelhos Oferecidos
Leitores com o cadastro em dia podem utilizar os PCs, tablets e reader da biblioteca, que possuem
acesso gratuito à internet, dentro da biblioteca. Ao utilizar estes aparelhos o usuário é responsável em
caso de perda, perda total, dano acidental ou proposital causado ao dispositivo durante o manuseio. É
proibido baixar ou instalar aplicativos, programas e extensões. A biblioteca disponibiliza tablets para
acesso contínuo. Durante o uso, o RG deve ser entregue no balcão de empréstimos.
É expressamente proibido utilizar os computadores para qualquer tipo de atividade ilegal. É
expressamente proibido acessar ou difundir qualquer tipo de conteúdo que desrespeite a lei, apresente
linguagem ou material obsceno ou ofensivo, tenha caráter racista, homofóbico, pornográfico, xenofóbico,
de preconceito religioso ou étnico, estimule a violência ou não se enquadre no contexto do GoetheInstitut. O acesso a este tipo de conteúdo ou ações que infrinjam a lei implicarão no cancelamento
imediato do cadastro e o acesso ao prédio do Goethe-Institut Curitiba será vetado.

Informações Gerais
Não é permitido fumar nem consumir alimentos e/ou bebidas dentro da biblioteca. Pedimos a gentileza
de não atender ligações de celular dentro da biblioteca e manter o silêncio em geral. Não é permitida
a estadia de menores de 14 anos sem acompanhantes na biblioteca.
O uso do guarda-volumes é obrigatório para todos os usuários da biblioteca, que nele devem deixar
malas, mochilas, bolsas, pastas e similares. O uso do guarda-volumes é exclusivo para o usuário que
se encontra nas dependências da biblioteca.
Não são aceitas doações de material ou de outra natureza.
Atendimento telefônico apenas nos horários de funcionamento da biblioteca.
A biblioteca se reserva o direito de cancelar a matrícula do leitor caso não cumpra o regulamento.

Horários
Segundas, Terças e Quintas
1º Sábado do mês

1 5 h 30 - 20h30
09h00 - 1 2 h 0 0

Solicite a sua inclusão na lista de mailing da biblioteca enviando
um e-mail para: biblioteca-curitiba@goethe.de

Goethe-Institut Curitiba
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Alto da XV - Curitiba - PR
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