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Condicions d’ús
L’accés a la Biblioteca del Goethe-Institut Barcelona és lliure per tothom. L'ús dels materials
i els equipaments és gratuït.
Per poder prestar els materials de la biblioteca és necessari disposar d'un carnet d'usuari.
Els ciutadans espanyols, que volguessin fer-se un carnet d'usuari, hauran de presentar el seu
DNI, els altres ciutadans un carnet d'identitat o passaport del seu país, un volant d'empadronament i, donat el cas, el NIE. El carnet d'usuari és personal i intransferible.
En donar-se d’alta al sistema les dades de l’usuari s’enregistren en un banc de dades del
Goethe-Institut a Alemanya per tal de documentar l’inici, vigència i finalització del contracte
de préstec entre l’usuari i la biblioteca. Les dades emmagatzemades no es transmeten a tercers en cap concepte. L’usuari té en tot moment la possibilitat de consultar les dades relatives a la seva persona.
Amb la seva signatura al formulari d’inscripció l’usuari manifesta l’aceptació de les condicions d’ús de la Biblioteca del Goethe-Institut Barcelona i el seu consentiment per a que se li
notifiquin per correu electrònic les novetats, alertes, préstecs i avisos de devolució o venciment de préstec. Aquest consentiment pot ser anul·lat en tot moment mitjançant un escrit
adreçat al personal bibliotecari.
Préstecs i terminis
Es poden prestar fins a sis materials simultàniament durant tres setmanes. Entre ells poden
figurar fins a tres DVDs. Obres de referència estan excloses del préstec. Els materials bibliogràfics prestats no hauran de ser cedits a tercers. En el supòsit d'una devolució fora de
temps dels documents prestats, el compte d'usuari romandrà bloquejat pel període d'un dia
per document i dia retardat. Si un usuari no retorni el material prestat després d'haver rebut
el tercer i últim recordatori, el Goethe-Institut Barcelona prendrà, sense previ avís, les mesures legals que consideri pertinents.
Pròrrogues
Els terminis de préstec es poden prorrogar dues vegades per tres setmanes, respectivament,
tret que hi hagi una reserva prèvia. Els materials didàctics y DVDs no es poden prorrogar.
Així mateix, els materials vençuts també estan exclosos de la possibilitat de pròrroga.
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Indemnització
Tots els materials s'han de tractar amb la cura que requereixen. En cas de pèrdua o deterioració, s'haurà de compensar el dany causat. La compensació es fixarà de conformitat amb el
valor de l'objecte perdut o deteriorat.
Extraviament del carnet
L'usuari està obligat a comunicar a la biblioteca immediatament l'extraviament del carnet
d'usuari per impedir l'ús indegut del mateix. Pels danys i perjudicis, que derivin d'això, respondrà el titular del carnet.
Exclusió de l’ús
En el cas d'infraccions repetides de les condicions d'ús, l'usuari pot veure's privat de l'ús dels
serveis de la biblioteca.
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