Die Bibliothek des Goethe-Instituts ist allen interessierten
Besuchern frei zugänglich. Zudem steht Ihnen WiFiZugang zur Verfügung.

Einschreibung
Zur Entleihung von Medien ist ein gültiger
Benutzerausweis erforderlich, der nach Vorlage des
Personalausweises ausgestellt wird. Der Benutzerausweis
ist nicht übertragbar. Der gültige Ausweis berechtigt
auch zur Nutzung von ONLEIHE (www.goethe.de/polen/
onleihe).
Die Benutzung der Medien vor Ort ist kostenlos. Die
Jahresgebühr für die Ausleihmöglichkeit beträgt 20 PLN
(nur die Barzahlung möglich). Kostenfrei können sich die
Kursteilnehmer des Goethe-Instituts Warschau für die
Dauer von sechs Monaten einschreiben lassen.
Die Einschreibung von Kindern/Jugendlichen unter 16
Jahren erfolgt durch die Zustimmung bzw. Anwesenheit
eines Erziehungsberechtigten.
Die Benutzerdaten werden in einer Datenbank des
Goethe-Instituts in Deutschland gespeichert und
lediglich zu internen datenrechtlichen Zwecken
verwendet. Die gespeicherten Daten werden nicht
an Dritte weitergegeben. Benutzer haben die Möglichkeit,
die zu ihrer Person gespeicherten Daten einzusehen.
Jegliche Änderungen der e-mail-Adresse sind
der Bibliothek umgehend mitzuteilen.

Ausleihe
Die Ausleihe und die Rückgabe efolgt mit Hilfe des
Selbstverbuchers in der Bibliothek (RFID).
Die Anzahl der gleichzeitigen Ausleihen liegt bei maximal
30 Medien. Die Ausleihfrist beträgt drei Wochen.
Zeitungen, aktuelle Exemplare von Zeitschriften wie
auch Nachschlagewerke können nur vor Ort in den
Bibliotheksräumlichkeiten genutzt werden.
Der Benutzer ist verantwortlich für die entliehenen
Medien. Aufgrund der urheberrechtlichen Situation
dürfen audio-visuelle sowie digitale Medien nicht
vervielfältigt sondern nur für private Zwecke benutzt
werden.
Alle ausgeliehenen Medien können in begründeten Fällen
von der Bibliothek zurückgefordert werden.

Rückgabe
Die Rückgabe kann auch von anderen Personen oder per
Post erfolgen. Werden die entliehenen Medien nicht zum
vereinbarten Rückgabetermin abgegeben, wird täglich
eine Verzugsgebühr von 0,20 PLN pro Medium erhoben.

Verlängerung
Die Leihfrist kann vor ihrem Ablauf – online über
das eigene Benutzerkonto, oder in der Bibliothek
im Selbstverbucher (RFID) – dreimal verlängert werden.
In Ausnahmefällen kann das auch telefonisch oder
per E-Mail erfolgen. Medien, die von anderen Nutzern
vorbestellt wurden, sind von einer Verlängerung
ausgenommen.

Regulamin biblioteki
Goethe-Institut w Warszawie

Online-Nutzung
Über Mein Goethe.de haben Sie online Zugriff auf Ihr
Benutzerkonto und u.a. nachstehende Möglichkeiten:
•
•
•
•
•
•
•

Rückgabefristen zu verlängern
Medien vorzumerken
den Ausleihverlauf zu verfolgen
Anschaffungsvorschläge zu machen
Medien zu kommentieren oder zu bewerten
die Verfügbarkeit eines Mediums zu sehen
Mitteilungen der Bibliothek zur Kenntnis zu nehmen

Beschädigung / Verlust
Entliehene Materialien, die beschädigt, verschmutzt
oder mit Unterstreichungen zurückgegeben werden oder
verloren gehen, müssen vom Benutzer ersetzt werden.

Sonstiges
Das Goethe-Institut Warschau übernimmt keine
Verantwortung für die Wertsachen der Besucher.
Die Taschen können in die Taschenschränke im Vorraum
eingeschlossen werden.
Die Nichtbeachtung der Bibliotheksordnung kann
die Sperrung des Bibliothekskontos zur Folge haben.
Die Bibliothek behält sich vor, die Bibliotheksordnung
jederzeit zu überarbeiten. Änderungen werden auf
der Webseite mitgeteilt:
www.goethe.de/warschau/bibl

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek 8.00-21.00
sobota 8.00-18.00
Goethe-Institut w Warszawie
ul. Chmielna 13a
00-021 Warszawa
Tel. +48 22 505 90 33
bibliothek-warschau@goethe.de
www.goethe.de/warszawa/bibl

Biblioteka Goethe-Institut w Warszawie jest ogólnie
dostępna. Istnieje możliwość korzystania z WiFi.

Zapisy
Warunkiem korzystania z wypożyczalni jest ważna
karta czytelnika, wystawiana na podstawie dowodu
osobistego. Posiadacze ważnej karty mają prawo
korzystać z biblioteki internetowej Onleihe (www.
goethe.de/polska/onleihe). Karty czytelnika nie można
przekazywać innym osobom.
Korzystanie z publikacji na miejscu jest bezpłatne.
Roczna opłata za kartę czytelnika wynosi 20 zł
(płatność wyłącznie gotówką). Kursanci Goethe-Institut
w Warszawie mogą zapisać się bezpłatnie na okres
sześciu miesięcy.
Zapisy czytelników poniżej 16 roku życia wymagają
zgody lub obecności opiekuna prawnego.
Dane osobowe czytelników przechowywane są
w Goethe-Institut w Niemczech i przeznaczone są
wyłącznie do użytku wewnętrznego, zgodnie z prawem
o ochronie danych osobowych. Dane te nie są
przekazywane osobom trzecim. Czytelnicy mają prawo
do wglądu we własne dane.
W przypadku zmiany adresu e-mail należy
niezwłocznie poinformować o tym bibliotekę.

Zwrot
Publikacje mogą być zwracane także przez inne osoby
lub drogą pocztową. W przypadku przetrzymania
wypożyczonych publikacji naliczana jest opłata
w wysokości 20 gr od publikacji za każdy dzień
po terminie zwrotu.

Przedłużenie
Okres wypożyczenia można przedłużyć trzy razy
przed upływem terminu zwrotu. Można to zrobić
online, logując się do swojego konta użytkownika, lub
w automacie (selfcheck) w bibliotece. W wyjątkowych
przypadkach można to zrobić także telefonicznie lub
mailowo. Przedłużenie publikacji zarezerwowanych
przez innego czytelnika nie jest możliwe.

Zarządzanie własnym kontem przez Internet
Serwis Mój Goethe.de umożliwia czytelnikowi dostęp
do jego własnego konta, a co za tym idzie:
•
•
•
•
•
•
•

przedłużenie okresu wypożyczenia
rezerwację publikacji
wgląd w historię wypożyczeń
składanie propozycji nowych publikacji
komentowanie i ocenianie publikacji
sprawdzanie dostępności publikacji
otrzymywanie powiadomień od biblioteki

Wypożyczanie

Zniszczenie / zagubienie

Wypożyczeń i zwrotów dokonuje się samodzielnie za
pośrednictwem znajdującego się w bibliotece automatu
(selfcheck).

W przypadku zniszczenia, zabrudzenia lub zagubienia
publikacji czytelnik jest zobowiązany ją odkupić.

Można wypożyczyć maksymalnie 30 publikacji na trzy
tygodnie.
Z gazet, aktualnych egzemplarzy czasopism oraz
słowników i encyklopedii można korzystać wyłącznie
na miejscu.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za wypożyczone
publikacje.
Ze względu na prawo autorskie zabrania się powielania
publikacji audiowizualnych oraz cyfrowych –
przeznaczone są one wyłącznie do użytku prywatnego.
W uzasadnionych przypadkach biblioteka może zażądać
zwrotu wszystkich wypożyczonych publikacji.

Bibliotheksordnung
des Goethe-Instituts
Warschau

Inne
Goethe-Institut w Warszawie nie odpowiada za
wartościowe przedmioty czytelników. Torby można
zostawiać w zamykanych na klucz skrytkach
znajdujących się w korytarzu.
Nieprzestrzeganie regulaminu biblioteki może skutkować
zablokowaniem konta czytelnika.
Biblioteka zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.
Informacje o zmianach zostaną zamieszczone na stronie
internetowej:
www.goethe.de/warszawa/bibl

Öffnungszeiten der Bibliothek
Montag-Freitag 8-21 Uhr
Samstag 8-18 Uhr
Goethe-Institut Warschau
ul. Chmielna 13a
00-021 Warszawa
Tel. +48 22 505 90 33
bibliothek-warschau@goethe.de
www.goethe.de/warschau/bibl

