Drage bralke, dragi bralci!
Vabimo vas k odkrivanju več kot _____64.000_____ medijev, ki jih nudi knjižnica:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Knjige (leposlovje in poljudnoznanstvena literatura)
Otroške in mladinske knjige
Revije
Zvočne knjige
Igre
Konzolne igre
DVDji / Blu-rayi
CDji
Medijski paketi (npr. jezikovni tečaji)
Tujejezične knjige
E-knjige

Nudimo tudi
a.
b.
c.
d.

Prireditve
Dostop do spleta
Kopiranje
Učne prostore

Naš delovni čas:
Med tednom
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
Nedelja

Od – do
10 – 18
13 – 18
--10 – 18
13 - 18

Veseli bomo vašega obiska!

Ekipa knjižnice
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Pravilnik o uporabi

Da bi vam olajšali uporabo knjižnice, vam želimo posredovati nekaj osnovnih informacij. Uporabnike
prosimo, da preberejo pogoje za izposojo naših medijev in s podpisom potrdijo, da se z njimi strinjajo.
1. Prijava:
Kot bralka oz. bralec se osebno prijavite. Za prijavo potrebujete
a. osebni dokument s sliko,
b. potrdilo o bivališču in („Meldezettel“)
c. izpolnjeno prijavnico,
ki jo oddate.
Vsak uporabnik knjižnice s svojim podpisom potrdi, da se strinja s pogoji za izposojo in izjavlja, da dovoli, da
se njegovi podatki shranijo v sistemu za elektronsko obdelavo podatkov v smislu veljavnih določil o varstvu
podatkov. Podatkov uporabnika ne posredujemo tretjim osebam. Ne sestavljamo analiz osebnih podatkov.
Otroci do dopolnjenega 18. leta se lahko prijavijo le s pisnim soglasjem in izjavo o odgovornosti zakonitih
upravičenih oseb do vzgoje. Slednje se zavezujejo, da bodo poravnale neplačane stroške in morebitna
nadomestila za osebo, ki jo zastopajo.
S prijavo prejmete kartico, s katero ste upravičeni do izposoje knjižničnih medijev. Kartica ni prenosljiva.
Prosimo, da nam sporočite spremembo imena in naslova. Izgubo kartice morate takoj sporočiti knjižnici.
Proti plačilu stroškov vam izstavimo nadomestno kartico.
2. Izposoja
a. Roki za izposojo:
Vrsta medija
Čas izposoje
Knjiga
4 tednov
CD
4 tednov
Konzolna igra
4 tednov
DVD / Blu-ray
1 tednov
Medijski paket (npr. jezikovni tečaj)
4 tednov
E-knjiga
3 tednov
E-zvočna knjiga
1 - 2 tednov
E-tiskana knjiga
2 ur
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b. Mediji, ki niso namenjeni izposoji (npr. raziskovalni mediji), so posebej označeni.
c. Število (hkrati) izposojenih medijev na uporabnika je omejeno: Največ _____2_______
d. Uporabniki so izbrane medije dolžni pred izposojo knjižiti.
e. Mediji so namenjeni le za lastno uporabo uporabnikov, z njimi je treba skrbno ravnati in se jih ne
sme posredovati naprej ali razmnoževati ter jih uporabljati za javne predstavitve.
f. Pri izdelavi kopij odgovornost z vidika avtorskega prava za kopiranje nosijo uporabniki. Kopiranje
celotnih knjig, revij in glasbenih not je prepovedano. Kopiranje avdiovizualnih medijev je
prepovedano. Pri kopiranju ali tiskanju spletnih vsebin je treba upoštevati vse pravice tretjih oseb.
g. Uporabniki morajo pri izposoji preveriti, ali imajo mediji očitne napake in ali so popolni.
h. Knjižnica ne prevzema odgovornosti za škode na napravah, datotekah ali podatkovnih nosilcih
uporabnikov, ki nastanejo zaradi uporabe medijev.
i. Rok za izposojo je treba spoštovati. Če je rok za izposojo prekoračen, zaračunamo zamudnino.
j. Če medijev ni predhodno naročil nekdo drug, se lahko rok izposoje podaljša največ ____2 x____ , in
sicer osebno v knjižnici, po telefonu (_____03691 – 73 49 678_____) ali po elektronski pošti (
___bibliothek@eisenach.de________). Novi »rok izposoje« začne teči z dnem, ko je bilo opravljeno
podaljšanje.
k. Izgubo ali poškodovanje medijev je treba sporočiti knjižnici. Za izgubljene ali poškodovane medije se
plača odškodnina. Ob izgubi delov večdelnih medijev je treba nadomestiti celotni medij. Kot
poškodba se šteje tudi pisanje, označevanje in podčrtovanje v knjigah in na drugih medijih.
l. Za nadomestilo medijev je poleg tega treba plačati pavšalne stroške obdelave.
m. Če medij, ki si ga želite izposoditi, v knjižnici trenutno ni na voljo, ga lahko ob plačilu pristojbine
rezervirate.
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3. Stroški:
I. Vpisnina
Odrasli
Mladostniki do 18. leta
Otroci do 14. leta
II. Letne karte
Družinske karte
Nadomestna karta o izgubi
III. Dnevne karte
IV. Posamični stroški
V. Stroški rezervacije
Na posamezen medij
VI. Stroški obdelave
VII. Stroški zamudnine

Stroški
20,00
0,00
0,00

5,00

1,00

0,50 –
1,00/Tag

VIII. Stroški opominov
1. opomin
2. opomin
3. opomin
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4. Hišni red
a. Uporabniki se morajo vesti tako, da ne motijo drugih uporabnikov in jih ne ovirajo pri uporabi
knjižnice.
b. Otroke morajo med prisotnostjo v knjižnici nadzirati starši ali osebe, upravičene do vzgoje.
c. V knjižnici je kajenje prepovedano.
d. Uživanje hrane in pijače ni dovoljeno.
e. Telefoniranje z mobilnimi telefoni ni dovoljeno.
f. Upoštevati je treba navodila knjižničnega osebja.
g. Vodstvo knjižnice je upravičeno, da osebam, ki grobo ali trajno kršijo pravila uporabe, začasno ali
popolnoma izključi iz uporabe knjižnice, izključena oseba pa nima pravice zahtevati vračila plačane
letne članarine.
h. Za garderobo in druge predmete, ki jih prinesete s seboj, ne prevzemamo odgovornosti.
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PRIJAVNICA
Potrjujem, da priznavam in spoštujem pravila uporabe knjižnice _____Stadtbibliothek Eisenach_________ .
Zavezujem se, da bom izposojene medije uporabljal/-a le v skladu z določbami avtorskega prava.
Izjavljam, da se strinjam z elektronsko obdelavo mojih podatkov v zvezi s postopki uporabe in izposoje.
Moški:
Ženska:
Akad. stopnja / naslov:
Priimek:
Ime:
Ime osebe, upravičene do vzgoje:
Ulica:
Poštna št. | kraj:
Telefonska številka:
Naslov elektronske pošte:
Datum rojstva:
_________, dne
Podpis:
(Pri bralkah/-ih do 18. leta podpis osebe, upravičene do vzgoje)
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