Dragi cititoare și cititori!
Vă invităm, să descoperiți în bibliotecă prin _____64.000_____medii următoarele:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Cărți (beletristică și cărți de non-ficțiune)
Cărți pentru copii și tineri
Reviste
Cărți audio
Jocuri
Jocuri pe consolă
Discuri DVD / Blu-ray
CD-uri
Pachete media (de ex. cursuri de limbă)
Cărți în limbi străine
E-Books

Pe lângă acestea, vă oferim
a.
b.
c.
d.

Evenimente
Acces la internet
Servicii de copiere
Locuri de învățat

Programul nostru:
Zi săptămână
Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică

De la–până la
10 – 18
13 – 18
--10 – 18
13 - 18

Așteptăm să ne vizitați!

Echipa bibliotecii
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Regulament de utilizare

Pentru a vă ușura utilizarea bibliotecii, dorim să vă dăm câteva informații de bază. Îi rugăm pe utilizatorii
noștri să citească următoarele condiții pentru împrumutarea mijlaocelor noastre media și să le accepte prin
semnătură.
1. Înregistrare:
Înregistrarea ca cititor/cititoare se realizează personal. Pentru înregistrare sunt necesare:
a. o carte de identitate cu poză
b. un certificat de înregistrare („Meldezettel“)
c. predarea formularului completat de înregistrare.
Toți utilizatorii bibliotecii recunosc prin semnătură condițiile de împrumut și declară că sunt de acord cu
colectarea computerizată a datelor personale în sensul prevederilor în vigoare privind protecția datelor.
Datele utlizatoarelor / utilizatorilor nu vor fi divulgate terților. Nu se vor întocmi evaluări personale.
Copii cu vârsta de până la 18 ani se pot înregistra doar cu aprobarea și declarația de garanție scrisă a
tutorelui legal. Acesta din urmă se obligă să achite taxele neplătite și să suporte eventuale compensații
pentru persoana pe care o reprezintă.
După înregistrare primiți o carterlă, care vă permite să împrumutații mijloace media de la bibliotecă.
Cartela nu este transmisibilă.
Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință schimbările de nume și adresă. Pierderea cartelei se va anunța
imediat bibliotecii. Se va elibera contra taxă o cartelă înlocuitoare.
2. Împrumut
a. Termene de împrumut:
Tip mijloc media
Durată împrumut
Carte
4 săptămâni
CD
4 săptămâni
Joc consolă
4 săptămâni
Disc DVD / Blu-ray
1 săptămâni
Pachet media (de ex. curs de limbă)
4 săptămâni
E-Book
3 săptămână
E-Audio
1 - 2 săptămână
E-Paper
2 oră
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b. Mijloacele media care nu se împrumută (de ex. lucrări de referință) sunt etichetate separat.
c. Numărul mijloacelor media împrumutate (simultan) pentru fiecare utilizator / utilizatoare este
limitat : maxim _____2_______
d. Utilizatorii / utilizatoarele sunt obligați / obligate, să rezerve mijloacele media alese înainte de
împrumutare.
e. Mijloacele media sunt destinate folosirii personale de către utilizatori/ utiizatoare. Acestea se vor
manipula cu atenție și nu vor fi date altor persoane sau multiplicate, nu vor fi folosite nici pentru
expuneri publice.
f. În cazul întocmirii copiilor, utlizatorii / utilizatoarele poartă răspunderea privind dreptul de autor.
Este interzisă multiplicarea integrală a cărților, revistelor și notelor muzicale. Este interzisă copierea
mediilor audiovizuale. La copierea sau printarea conținuturilor de internet se vor lua în considerare
eventualele drepturi ale terților.
g. Utilizatorii / utilizatoarele trebuie să verifice la împrumuturi lipsurile evidente și integralitatea
mediilor.
h. Biblioteca nu este responsabilă pentru defecțiunile aparatelor, datelor sau suporturilor de date ale
utilizatorilor / utilizatoarelor, care apar din folosirea mediilor
i. Se va respecta termenul de împrumut. La depășirea termenului de împrumut se vor plăti taxe de
penalizare.
j. Dacă mijloacele media nu sunt rezervate de altcineva, termenul de împrumut poate fi prelungit
maxim ___2 x____ personal sau la bibliotecă, telefonic (____03691 – 73 49 678___) sau prin e-mail
( __bibliothek@eisenach.de____) . Noul “termen de împrumut” începe cu ziua în care s-a realizat
prelungirea.
k. Pierderea sau deteriorarea mijloacelor media se va anunța bibliotecii. Pentru mijloacelor media
pierdute sau deteriorate se va plăti despăgubire. În cazul pierderii unor părți a mijloacele media
care sunt formate din mai multe părți, se va înlocui integral mijlocul media. Deteriorare se
consideră scris, tăiere, subliniere în cărți sau pe alte medii.
l. În plus, pentru înlocuirea mijloacelor media se va plăti o taxă paușală de schimbare.
m. Dacă un mijloc media dorit nu este disponibil în prezent în bibliotecă, acesta poate fi rezervat
contra unei taxe.
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3. Taxe:
I. Taxe înscriere
Adulți
Tineri până la 19 ani
Copii până la 14 ani
II. Carduri anuale
Card de familie
Card înlocuitor în caz de pierdere
III. Carduri zilnice
IV. Taxe individuale
V. Taxe reezervare
Pentru fiecare mediu
VI. Taxe schimbare
VII. Taxe penalizare

Costuri
20,00
0,00
0,00

5,00

1,00

0,50 –
1,00/Tag

VIII. Taxe somație
Prima somație
A doua somație
A treia somație
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4. Regulament intern
a. Utilizatorii / utilizatoarele trebuie să se comporte în aşa fel, încât să nu-i deranjeze pe ceilalți sau să
nu-i afecteze negativ în utilizarea bibliotecii.
b. Copii se vor supraveghea de către părinți sau tutori pe parcursul şederii în bibliotecă.
c. În bibliotecă este interzis fumatul.
d. Mâncatul şi băutul nu sunt permise.
e. Nu este permisă apelarea de pe telefonul mobil.
f. Se vor respecta indicațiile personalului bibliotecii.
g. Conducerea bibliotecii are dreptul să excludă persoanele, care săvârşesc încălcări grosolane sau
permanente ale regulamentului de utilizare, temporar sau complet de la folosirea bibliotecii, fără
dreptul de restituire a cotizației anuale plătite.
h. Nu suntem responsabili pentru garderobă şi alte obiecte de valoare aduse.
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FORMULAR DE ÎNREGISTRARE
Confirm că accept și respect regulamentul de utlizare al bibliotecii ____Stadtbibliothek Eisenach______.
Mă oblig să folosesc mijloacele media împrumutate numai în conformitate cu prevederile privind protecția
drepturilor de autor.
Îmi dau acordul pentru prelucrarea electronică a datelor mele în legătură cu procedurile de utilizare şi
împrumutare.
Masculin:
Feminin:
Grad / titlu academic:
Nume:
Prenume:
Nume tutore:
Stadă:
Cod poştal | localitate:
Număr telefon:
Adresă e-mail:
Data naşterii:
_________, data
Semnătură:
(La cititorii / cititoarele cu vârsta de până la 18 ani, semnătura tutorelui)
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