BIBLIOTECA
REGULAMENTO
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Terça, Quarta e Quinta

11:00 – 13:00

15:30 – 19:30

Sexta

11:00 – 13:00

15:30 – 18:00

Sábado

10:00 – 13:00

INSCRIÇÃO
A Biblioteca é de livre acesso e aberta ao público em geral. A consulta de materiais bibliográficos e audiovisuais
é gratuita. No entanto, para o empréstimo de livros e outros materiais é necessário um cartão de leitor válido.
A inscrição é feita pessoalmente mediante a apresentação da sua carteira de identidade e de um comprovante
de residência recente. Crianças menores de 14 anos só podem ser inscritas na presença de seus responsáveis.
Alunos do Goethe-Institut estão isentos da taxa de inscrição da biblioteca enquanto inscritos no curso. Para os
demais leitores da biblioteca, valem as seguintes taxas:

TAXA DE INSCRIÇÃO

12 meses

Adultos

R$ 35,00

Estudantes, universitários, professores, aposentados (mediante comprovação)

R$ 20,00

Usuários da BiblioMaison, das Bibliotecas do Instituto Cervantes, do Instituto
Brasil-Estados Unidos (IBEU) e do Intituto Italiano de Cultura (mediante comprovação de
inscrição atualizada)

R$ 20,00

Goethe-Institut Rio de Janeiro
Instituto Cultural Brasil Alemanha
Biblioteca
Rua do Passeio, 62 – 2º andar
20021-290 Rio de Janeiro-RJ
T +55 21 3804 8204
+55 21 3804 8200
biblioteca-rio@goethe.de

Cartão do leitor (2ª via): R$ 10,00

EMPRÉSTIMO
Mediante a apresentação do cartão do leitor, os empréstimos serão efetuados segundo diferentes prazos e
quantidades:

TIPO DE MATERIAL

PRAZO DE EMPRÉSTIMO

QUANTIDADE MÁX.

livros

4 semanas

10

obras didáticas

2 semanas

10

revistas

2 semanas

10

CDs, CD-ROMs, jogos

2 semanas

6

DVDs *

1 semana

6

* O empréstimo de DVDs é exclusivamente para uso privado ou educacional, ficando assim vetada sua exibição pública.

Todo material marcado com etiqueta vermelha e o número mais recente das revistas são apenas para consulta.
Visitas em grupos deverão ser agendadas com antecedência.

ONLEIHE: A BIBLIOTECA DIGITAL
A Onleihe é a biblioteca digital do Goethe-Institut que lhe permite o download de mídias digitais como e-books,
arquivos de aúdio e vídeo e revistas e jornais eletrônicos para um computador ou e-reader pessoal, por um
tempo limitado:

TIPOS DE MATERIAL

PRAZO DE EMPRÉSTIMO

e-books

14 dias

arquivos de áudio e vídeo

7 dias

revistas digitais

1 dia

jornais digitais

1 a 4 horas

www.goethe.de/rio/biblioteca

A devolução não é necessária. Passados os prazos de empréstimo, o arquivo não estará mais acessível. Todo o
material disponível na biblioteca digital pode ser acessado 24 horas por dia, 7 dias na semana do conforto da
sua casa.
O uso da Onleihe é gratuito a todos os leitores ativos da Biblioteca do Goethe-Institut Rio de Janeiro. Para mais
informações, favor contatar a equipe da Biblioteca ou visitar nosso site: www.goethe.de/rio/bibliotecadigital.
Continua no verso

RENOVAÇÃO / RESERVA
O prazo de empréstimo de livros, jogos, revistas e audiovisuais pode ser renovado por duas vezes, até a véspera do vencimento, através da sua conta de leitor no catálogo online da biblioteca
(https://riodejaneiro.bibliothek.goethe.de/), por e-mail ou telefone. A renovação do empréstimo de materiais
reservados previamente por outro leitor ou de materiais de aprendizagem de alemão como língua estrangeira
não é permitida.
Os materiais emprestados podem ser igualmente reservados, via internet, por e-mail ou telefone. O leitor será
comunicado por e-mail e poderá retirar o material em até 3 dias.

EMPRÉSTIMO ENTRE BIBLIOTECAS
Se a Biblioteca do Goethe-Institut Rio de Janeiro não dispõe de algum material do seu interesse, é possível
solicitar o empréstimo de uma outra biblioteca.
• Empréstimo de Bibliotecas da Rede de Artes / Redarte-RJ: sem cobrança de taxa
• Empréstimo de Bibliotecas de outros Goethe-Institute no Brasil: R$ 20,00

DEVOLUÇÃO COM ATRASO
Passados 3 dias corridos, contados a partir da data de devolução, será cobrada uma taxa diária por unidade
de R$ 0,50.
Taxas adicionais a partir do:
• 4° aviso de devolução: R$ 1,50 (carta simples)
• 6° aviso de devolução: R$ 10,00 (AR)
• 8° aviso de devolução: R$ 25,00 por empréstimo

MANUSEIO DOS MATERIAIS, REPOSIÇÃO
O leitor deverá zelar pelos materiais emprestados e protegê-los contra dano ou extravio. Todo material danificado ou extraviado deverá ser substituído pelo leitor.

MULTIMEDIA RESSOURCE CENTER
3 computadores e 4 iPads estão disponíveis para o acesso à Internet e pesquisa no catálogo da biblioteca.
O acesso à Internet nos equipamentos da biblioteca é para usuários regularmente inscritos. Por razões de segurança, não é permitido trabalhar com pendrive e CD. A impressão por página em preto e branco custa R$ 0,50
e R$ 2,00 a colorida.
A Biblioteca dispõe de uma máquina copiadora que se destina exclusivamente a cópia de materiais do acervo.
Para fotocópia em formato A4 e em preto e branco, a biblioteca recolhe R$ 0,30 por página.
Aparelhos de DVD estão disponíveis somente para a exibição de materiais da biblioteca.
O uso do WiFi é gratuito.

Pedimos sua compreensão: Comer, beber ou telefonar não são permitidos na biblioteca. Bolsas devem ser
guardadas nos armários. A biblioteca é monitorada por câmeras e não se responsabiliza por quaisquer perdas
de pertences pessoais.
É importante ressaltar que, ao se cadastrar na biblioteca, o leitor ou, se for o caso, seu responsável jurídico está
de acordo com o regulamento e com o arquivamento dos seus dados pessoais no banco de dados do Goethe-Institut na Alemanha, enquanto válida a inscrição. Todas as informações pessoais dos leitores não são repassadas a terceiros. Caso deseje, o leitor terá acesso a seus dados pessoais a qualquer momento. Cabe a ele mantê-los
atualizados, informando quaisquer alterações à equipe da biblioteca. O leitor também precisa dar ciência em
caso de perda do cartão.

Não cumprir o regulamento implica exclusão do uso da biblioteca.
Validade a partir de dezembro de 2017

