Regulamin biblioteki Goethe-Institut w Warszawie
Biblioteka Goethe-Institut w Warszawie jest ogólnie dostępna dla wszystkich
zainteresowanych kulturą, historią i wiedzą o społeczeństwie Niemiec. Istnieje
możliwość bezpłatnego korzystania z WiFi.
Zapisy
Warunkiem korzystania z wypożyczalni jest ważna karta czytelnika, wystawiana
na podstawie dowodu tożsamości. Karty czytelnika nie można przekazywać innym
osobom. Osoby poniżej 16 roku życia wymagają zgody lub obecności opiekuna
prawnego. W razie utraty karty czytelnika za wystawienie nowej pobierana jest
opłata w wysokości 10 zł. W przypadku zmiany adresu e-mail należy niezwłocznie
poinformować o tym bibliotekę.
Opłaty
Roczna opłata za korzystanie z wypożyczalni wynosi 30 zł (płatność kartą lub
gotówką). Kursanci Goethe-Institut w Warszawie mogą zapisać się bezpłatnie na
okres sześciu miesięcy.
Wypożyczanie
Wypożyczeń i zwrotów dokonuje się samodzielnie za pośrednictwem znajdującego
się w bibliotece automatu RFID. Można wypożyczyć maksymalnie 30 publikacji.
Z gazet, aktualnych egzemplarzy czasopism oraz słowników można korzystać
wyłącznie na miejscu. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za wypożyczone
publikacje. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może zażądać zwrotu
wszystkich wypożyczonych publikacji przed upływem wyznaczonego terminu
zwrotu.
Termin zwrotu i prolongata
Okres wypożyczenia wynosi trzy tygodnie i może zostać trzy razy przedłużony
przed upływem terminu zwrotu. Można to zrobić online, logując się do swojego
konta użytkownika, lub w automacie RFID w bibliotece. W wyjątkowych
przypadkach można to zrobić także telefonicznie lub mailowo. Przedłużenie
publikacji zarezerwowanych przez innego czytelnika nie jest możliwe.
Przekroczenie terminu zwrotu
W przypadku przetrzymania wypożyczonych publikacji naliczana jest kara
w wysokości 0,20 PLN od każdej publikacji za każdy dzień spóźnienia. Karę należy
uiścić również w przypadku, kiedy czytelnik nie otrzymał pisemnego upomnienia.

Konto użytkownika
Katalog on-line umożliwia czytelnikowi dostęp do jego własnego konta, a co za tym
idzie:
• przedłużenie okresu wypożyczenia
• rezerwację publikacji
• wgląd w historię wypożyczeń
• składanie propozycji zakupu nowych publikacji
• sprawdzanie dostępności publikacji
Zniszczenie lub zagubienie
W przypadku zniszczenia, zabrudzenia lub zagubienia publikacji czytelnik jest
zobowiązany ją odkupić.
Onleihe
Jest to niemieckojęzyczna biblioteka internetowa umożliwiająca wypożyczanie
e-booków, plików e-audio i e-czasopism.
www.goethe.de/polska/onleihe
Ochrona danych osobowych
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.
Prawa autorskie
Ze względu na prawo autorskie zabrania się powielania publikacji audiowizualnych
oraz cyfrowych – przeznaczone są one wyłącznie do użytku prywatnego.
Inne
Godziny otwarcia biblioteki mogą zostać zmienione/skrócone w związku z
odbywającymi się w niej wydarzeniami kulturalnymi. Informacje o zmianach będą
zamieszczone na stronie internetowej: www.goethe.de/warszawa/bibl
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
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