BİNA YÖNETMELİĞİ
Graz Şehir Kütüphanesi

1. 10. 2008 tarihinden itibaren geçerlidir
(3. 7. 2008 tarihli belediye kararı uyarınca)
Graz Şehir Kütüphanesi’nin mekanlarından ve hizmetlerinden yararlanan her ziyaretçi, işbu bina
yönetmeliğini kabul eder ve buna riayet etmekle yükümlüdür.

Graz Şehir Kütüphanesi’nin mekanlarından ve hizmetlerinden yararlanılmasında işbu bina yönetmeliğinin
hükümleri ve personelin talimatları geçerlidir. Aykırı davranılması halinde kütüphane yönetimi tarafından
kütüphaneden geçici veya daimi olarak yararlanma yasağı konabilir.
Bina yönetmeliğine veya kütüphaneden yararlanma talimatına aykırı davranışlarda bulunulması veya
haklı biçimde aykırı davranıldığı şüphesinin doğması ya da personelin talimatlarına riayet edilmemesi
halinde hemen şehir kütüphanesinden yararlanma yasağı konabilir. Şehir kütüphanesi, haklarını
korumak ve geçerli kılmak amacıyla mahkemeye başvurmak veya suç unsuru içeren davranışlardan şüphe
duyması halinde suç duyurusunda bulunmak hakkını saklı tutar.
Graz Şehir Kütüphanesi mekanlarında davranış kuralları:
1. Ebeveynler çocuklarından sorumludur.
Şehir kütüphanesinin çocuk bakım yeri olmadığına burada özellikle dikkat çekilirken, bu nedenle
de, çocukların ya da reşit olmayanların gözetimi ya da bunların kütüphanedeki davranışlarından
herhangi bir sorumluluk üstlenilmesi söz konusu değildir. Ayrıca, çocukların ya da reşit
olmayanlardan bina yönetmeliğine veya kütüphaneden yararlanma talimatına aykırı
davranışlarda bulunmaları ya da personelin talimatlarına riayet etmemeleri halinde şehir
kütüphanesini terketmelerinin istenebileceğine dikkat çekilir.
2. Kütüphanede sigara içme yasağı vardır.
3. Kütüphanede yeme-içmeye sadece bunun için öngörülen yerlerde izin vardır.
4. Afiş ya da başka tür bilgi malzemelerin asılması ya da konulması ancak kütüphane personelinin
izin vermesi halinde yapılabilir.
5. Cep telefonu yasaktır.
6. Ziyaretçinin beraberinde getirdiği spor aletleri ya da oyun cihazları kullanılamaz.
7. Vestiyer yükümlülüğü getirilebilir. Bu takdirde büyük çantalar ve sırt çantaları ile palto, manto,
ceketlerin v.b. vestiyere konulması ve asılması gereklidir.
8. Değerli eşya ve vestiyer için sorumluluk kabul edilmez.
9. Ziyaretçilerin şehir kütüphanesinde diğer ziyaretçileri rahatsız etmeyecek ve kütüphaneden
yararlanmalarını olumsuz etkilemeyecek şekilde davranmalıdırlar.
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Yayın malzemelerinin, cihazların ve kurumun muamelesi:
Yayın malzemeleri, cihazlar ve özellikle de donanım ve yazılımlar ile kütüphanedeki diğer eşyaların
titizlikle kullanılması gerekmektedir. Hasarlar hemen personele bildirilmelidir.
İnternet kullanımı:
İnternet kullanımı sadece geçerli bir kütüphane kimliğine sahip olan kullanıcılara mümkündür. Şehir
kütüphanesi, erişimi sağlanan üçüncü taraflarca yayınlanan sayfaların içeriği, erişimi ve kalitesinden
sorumlu değildir. Ziyaretçinin beraberinde getirdiği veya indirilen yazılımların işlemciye kurulması
yasaktır.
Pornografik, ayrımcılık, şiddet ve aşırı uçta ideolojiler içeren internet sitelerine girmek yasaktır. Kuralın
ihlal edilmesi durumunda, kullanıcı önce ihtar edilir. Bu ihtara uyulmadığı takdirde ise internet kullanımı
yasaklanır.
Tazminat hakkı:
Kullanıcılar, kendi adlarına ödünç aldıkları yayınlardan mesuldür. Bu nedenle ödünç alınan malzemeler
sağlam bir şekilde iade edilmelidir. Özellikle birkaç parçadan oluşan yayınların eksizsiz olmasına dikkat
edilmelidir.
Ziyaretçi, malzemelerde, kılıflarında/ambalajlarında, aletlerde ve kurum eşyalarında meydana gelen
hasarı ya da bunların kaybolmları halinde bunları tazmin etmekle yükümlüdür. Hasar kapsamına
kitaplara ya da diğer malzemelere yazı yazmak, resim yapmak ya da pasajların altını çizmek de girer.
Hasar gören malzeme, kullanıcı tarafından yeniden temin edilmek zorundadır. Eğer sözkonusu malzeme
piyasada bulunmuyorsa, yeniden edinmek için yapılacak masraflar ya da antik/tarihi değeri gözönüne
alınarak, bu miktar tutarında fatura çıkarılır. Yerine yenisi sağlanan malzemeler için ayrıca bir de işlem
masrafı ödenmesi gereklidir.
Sorumluluk:
Graz Şehir Kütüphanesi, malzemelerin kusursuz işlev görmesinden mesul değildir.
Telif hakkı:
Şehir kütüphanesindeki her tür bilgi aktarıcının (veya yayın malzemelerinin) kullanımında Telif Hakkı
Yasası hükümlerine veya ilgili lisans hükümlerine atıfta bulunulur. İnternette serbest erişim yapılabilen
kaynakların kullanımı yürürlükteki yasal hükümlere tabidir.
Şehir kütüphanesinin bazı şubelerinde fotokopi aletleri bulunmaktadır. Kitapların ve dergilerin tamamının
kopyalanması yasaktır. Görsel işitsel materyalleri kopyalamak yasaktır. Kütüphanedeki malzemelerin
kısmi kopyalanmasında telif hakkına ilişkin sorumluluk kullanıcıya aittir. Kullanıcılar, şehir kütüphanesi
tarafından kullanıma sunulan elektronik kaynakların ve programların kullanımında ilgili yasal hükümlere,
özellikle de Telif Hakları Yasası’na, lisans anlaşmalarına ve kullanım sınırlamalarına riayet etmekle
yükümlüdürler.
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Üçüncü tarafların haklarının kullanıcılar tarafından ihlali yüzünden şehir kütüphanesinden hak talebinde
bulunulması halinde, ilgili kullanıcı, bundan doğacak her tür masraf ve tazminatı ödemekle ve şehir
kütüphanesine ve Graz Belediyesi’ne herhangi bir zarar gelmesini ya da dava açılmasını önlemekle
yükümlüdür.
Ses, film ve fotoğraf çekimleri:
Graz Şehir Kütüphanesi, yayınlanmak üzere kütüphanede ses, film ve fotoğraf çekimleri yapılabileceğine
işaret eder. Tabii ki bu ses, film ve fotoğraf çekimlerine dikkat çekilecektir. Ziyaretçi, Graz Şehir
Kütüphanesi’ni ziyaret etmekle ziyareti sırasında ya da bununla bağlantılı olarak yapılacak çekimlerin
zamansal ve mekansal sınırlama olmaksızın ve tazminatsız olarak halihazırdaki veya gelecekteki her tür
teknikle değerlendirilebileceğini kabul ettiğini beyan eder. Fotoğraf, film ve ses kaydı için Graz Şehir
Kütüphanesi yönetiminin iznine ihtiyaç vardır.
Yetkili mahkeme:
Bina yönetmeliği hükümlerinden doğabilecek her tür anlaşmazlıkta § 104 JN uyarınca Graz Mahkemesi
yetkilidir.
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