
 

 

 

 

Götzis Kütüphanesi - Okuyucu Kuralları 
 

Açılış kapanış saatleri 

Pazartesi 15.00 – 19.00 

Salı 10.00 – 14.00 

Çarşamba 15.00 – 19.00 

Perşembe 09.00 – 13.00 

Cuma 14.00 – 18.00 

Cumartesi 09.00 – 13.00 (okul tatılleri harıç) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kayıt 

Götzis Kütüphanesi’ne kayıt bizzat şahsen bulunarak ve fotoğraflı resmi kimlik göstererek 

yapılmakta. Kullanıcı imzası ile okuyucu kurallarını kabul eder ve ücreti ödiyerek yıllık kartını 

teslim alır. Okuyucu kimliği (yıllık kart) düzenlenen tarihden itibaren bir yıl geçerli ve başkaları 

tarafından kullanılamaz. Kartın kaybedilmesi halinde, durum derhal bildirilmelidir. 14 yaşını 

doldurmamış çocuklar kayıt yaptırırken yasal temsilcileri tarafından imzalanmış rıza belgesi 

getirmelidir.  

Adres ve isim değişikliği hiç vakit geçirmeden resmi belge ile kütüphaneye bildirilmelidir. 

Kütüphane elektronik bilgi işlem desteği ile çalışmakta ve bundan dolayı bilgilerin korunması 

yasasına uymakla yükümlüdür.  

01.02.2022 

Cenneti 

hep bir tür 

kütüphane gibi 

hayal ettim 

 

Jorge Louis Borges 

 

 



 

 

Ücret 

Yetişkinlere yıllık üyelik kartı       € 22,00 

Çocuklara yıllık üyelik kartı      € 13,00  

ihtar ücreti         € 10,00  

Gecikme ücreti (kitaplar, sayısal ses bandları, dergiler, oyunlar) için hafta başına 0,50 centdir 

        

Ödünç alma 

Geçerli yıllık kartı göstererek kitap, dergi ve diğer mevcut olan materyaller şahsi kullanım için 

ödünç alınabilinir. Okuyucu seçtiği materyalleri götürmeden önce, kaydettirmek ile 

yükümlüdür. 20 tane materyal ödünç alınabilinir.  

 

Ödünç alma süresi 

Kitaplar, sesli materyaller (kaset’ler iade edilirken başa sarılmış olarak teslim edilmeli), oyunlar 

ve CD’ler da 4 hafta, dergiler ve CD-ROM’lar de iki hafta, DVD’ler (haftalık 1,50 €) de bir hafta. 

 

Ödünç alma süresinin uzaltılması önceden reserve edilmemiş kitaplar ve materyaller de 

mümkün, çalışma saatlerinde telefon (05523/64551) veya e-posta (info@bibliothek-goetzis.at) 

yoluyla yapılır. 

 

Kullanıcı kaybolan, zarar gören, kirlenen ve kullanılmaz hale gelen materyalin yerine yenisini 

almakla yükümlüdür. 

Materyali ödünç alarak telif hakları ile ilgili ortaya çıkan durumun sorumluğu kullanıcıya aittir. 

Bu, materyallerin kopyalanmasını ve başkalarına ödünç verilmesini yasaklar. Ambalajlı 

materyalleri ödünç almadan önce eksiksiz olduğuna dahil kontrol etmekte yarar var. Sonradan 

şikayet kabul edilmez ve eksik olan parçaların sorumluluğu size yüklenir. 

 

CD-ROM ve DVD-ROM’lar da bilgisayarın en az olması gereken kullanım gücü ambalajda belli. 

Kütüphane evdeki kullanım için garanti vermez ve ödünç alma ücretini geri ödemesi de 

mümkün değildir.  

 

Lütfen kitapları kendiniz onarmaya çalışmayın. Biz bunu özel yardımcı araçlar ile yapıyoruz.  

 

Reservasyon hizmeti 

Ödünç verilmiş her materyal reserve ettirebilinir. Reserve edilen materyaller iade edildikten 

sonra size haber verilir ve 7 günlük reservasyon süresi garanti edilir.  

 

Online Katalog 

Bizim online katalog yardımı sayesinde (www.bibliothek-goetzis.at / Bibliothekskatalog) 

mevcut materyallerimizi araştıra bilirsiniz.  

 

Sorumluluk 

Kütüphanede iken anne-babalar çocuklarından sorumludur.  

Vestiyer için hiç bir mesuliyet kabul edilmemekte. 
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