REGULAMENT DE UTILIZARE A BIBLIOTECII GOETHE-INSTITUT BUCUREŞTI
Biblioteca Goethe-Institut Bucureşti este deschisă publicului larg, iar utilizarea materialelor în bibliotecă
este gratuită.
În vederea împrumutului de cărţi şi materiale audiovizuale, este necesar un permis de bibliotecă valabil.
Acesta este emis de către Goethe-Institut Bucureşti în baza cărţii de identitate. Premisa o constituie un
domiciliu permanent în România sau un permis de şedere în cazul străinilor. Datele utilizatorilor sunt
stocate în baza de date a Goethe-Institut din Germania şi sunt utilizate exclusiv pentru justificarea,
realizarea şi încheierea contractului de împrumut cu biblioteca. Datele stocate nu sunt transmise mai
departe terţilor. Utilizatorii au posibilitatea, în orice moment, să consulte datele stocate despre persoana lor.
Tarife pentru permisele de bibliotecă:
Adulţi

30,00 RON / 12 luni

Adulţi (preţ redus): elevi, studenţi,

20,00 RON / 12 luni

pensionari, şomeri
Participanţi la cursurile de limbă

gratuit / 4 luni

Minorii sub 16 ani, nu se pot înscrie singuri, ci cu ajutorul unui tutore legal.Permisul are valoare de permis
pentru întreaga familie și este gratuit , în cazul în care copilul urmeayă un curs de limbă germană în cadrul
Institutului Goethe.
Utilizatorii sunt obligaţi să informeze biblioteca imediat despre orice modificare a datelor sau pierdere a
permisului de bibliotecă. În cazul pierderii permisului, se percepe o taxă de 10,00 RON pentru emiterea unui
nou permis.

Informaţii despre împrumut: Orice utilizator înregistrat poate împrumuta maxim 20 de materiale. Pentru
toate materialele, termenul de împrumut este de 3 săptămâni, cu excepția materialelor aparținând
Bibliotecii obiectelor. Lucrările de referinţă şi ultimele numere ale revistelor nu pot fi împrumutate. Vă
rugăm să ţineţi cont de faptul că în cazul depăşirii termenului de împrumut, se percepe o taxă de întârziere
de 0,50 RON per material pentru fiecare zi de întârziere.
În cazul în care nu există nicio rezervare, termenul de împrumut pentru toate materialele din bibliotecă
poate fi prelungit de maxim două ori (excepţie: nu poate fi prelungit termenul de împrumut pentru testele
de limbă, grupa 438.3 și pentru Biblioteca Obiectelor).
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Materialele împrumutate pot fi rezervate. De îndată ce materialele rezervate sunt disponibile, cititorul va
primi o notificare pe e-mail. Materialele stau la dispoziţie 7 zile calendaristice pentru a fi preluate.
Vă rugăm să folosiți toate materialele cu grijă, iar înainte de a le împrumuta să le verificaţi în ceea ce
priveşte eventuale deteriorări sau părţi lipsă (de ex. CD-uri sau DVD-uri ataşate). Utilizatorul răspunde
pentru materialele deteriorate şi pierdute. Biblioteca va stabili tipul şi volumul despăgubirii.

Rețineți: DVD-urile, CD-urile și CD-urile din bibliotecă sunt protejate prin drepturi de autor și, prin urmare,
pot fi folosite numai în scopuri private. Reproducerea, închirierea, interpretarea și difuzarea sunt strict
interzise.

Înștiințările, chitanțele și somațiile referitoare la materialele împrumutate vor fi expediate prin e-mail.
Declarația de consimțământ poate fi oricând retrasă, în scris, în fața personalului bibliotecii.

Pentru utilizarea bibliotecii digitale Onleihe este valabil Regulamentul de utilizare/Declaraţia de protecţie a
datelor publicată pe http://www2.onleihe.de/goethe-institut/.
Internet: Computerele şi Ipad-urile din cadrul bibliotecii stau la dispoziţia utilizatorilor, exclusiv pentru
căutarea informaţiilor referitoare la Germania. Din motive de siguranţă, nu este permisă utilizarea
programului Word şi nici a stick-urilor USB. Accesul la WIFI este gratuit.

Alte informaţii: Biblioteca nu răspunde pentru pierderea de bunuri personale.
În cazul unor încălcări ale acestui Regulament sau al furtului de materiale, angajaţii bibliotecii au dreptul de
a interzice acestor persoane utilizarea bibliotecii.
Biblioteca îşi rezervă dreptul de a revizui oricând Regulamentul de utilizare. Modificările vor fi comunicate
pe site-ul nostru internet.

Programul bibliotecii:
Luni, miercuri:

14:00 – 17:00

Marţi, joi:

10:00 - 13:00, 14:00 - 19:00

Vineri:

10:00 – 13:00

Sâmbătă:

10:00 - 16:00 (din septembrie şi până în iulie)

Goethe-Institut, Calea Dorobanți 32, RO- 010573 Bucureşti
E-mail: bibliothek-bukarest@goethe.de, Telefon: 0040 21 3119762, 0040 21 5282713
Adresă internet: www.goethe.de/bukarest
(Versiune: iunie 2020)
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