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Preâmbulo 

 
De acordo com o § 11, parágrafo 3 da Lei de Criação de uma Fundação, "Patrimônio Cultural 
Prussiano", e transmissão de bens do antigo Estado da Prússia para a Fundação de 25 de julho 
de 1957 (BGBl. I S. 841), na versão do Artigo 3 da Terceira Lei de a reforma da legislação de 28 
de junho de 1990 (BGBl. I S. 1222), o conselho da Fundação deliberou o seguinte regulamento 
de uso e tarifas para o Instituto Ibero-Americano -  Patrimônio Cultural Prussiano em 18/06/2013. 
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A Parte geral 
 

 

§ 1 Finalidade 

 
1. O Instituto Ibero-Americano – Patrimônio Cultural Prussiano -, doravante denominado 
Instituto, é um centro de orientação interdisciplinar de intercâmbio científico com a América 
Latina, a Espanha e Portugal. Este instituto oferece a maior biblioteca da Europa especializada 
no espaço cultural ibero-americano, é o espaço para pesquisa extra-universitária e se dedica ao 
diálogo entre a Alemanha e a Ibero-América. Trata-se de uma entidade legalmente dependente 
da Fundação do Patrimônio Cultural Prussiano. A biblioteca especializada do Instituto, com seu 
vínculo regional, fornece literatura científica e de pesquisa, de ensino e de estudos, e também 
atende à demanda de literatura por parte dos órgãos públicos e, além disso, se coloca à 
disposição do público científico com seus acervos, possibilidades de informação e prestação de 
serviços para o trabalho profissional, para a formação geral e especializada.  
 
2. O regulamento de serviços estabelece as relações de direito público entre a Fundação do 
Patrimônio Cultural Prussiano e os(as) usuários(as) do Instituto Ibero-Americano, sem prejudicar 
o direito domiciliar geral, e determina os possíveis tipos e formas de uso. O material de 
informação por escrito e a equipe responsável pela informação da biblioteca estão à disposição 
para fornecer instruções de uso. 
 
 

§ 2 Relação de uso, usuários  

 
1. O Instituto Ibero-Americano pode ser utilizado por pessoas físicas e jurídicas, órgãos públicos 
e empresas para uma das finalidades citadas na cláusula §1. Apenas cátedras, institutos e 
unidades organizacionais equivalentes são autorizados como usuários independentes na 
qualidade de subunidades de universidades e estabelecimentos de ensino superior.  
 
2. Entre o Instituto Ibero-Americano e seus (suas) usuários(as) há uma relação de uso de direito 
público.  
 
3. Ao entrar no Instituto Ibero-Americano ou requerer seus serviços, o(a) usuário(a) aceita o 
regulamento de uso e tarifas e também o regulamento interno. 

 
 

§ 3 Tarifas, pagamentos  

 
1. O uso do Instituto Ibero-Americano está sujeita ao pagamento de uma tarifa. O valor dessas 
tarifas e de outras indicadas no regulamento de serviços são pautados pelo regulamento de 
tarifas do Instituto Ibero-Americano.  
 
2. Determinados serviços indicados no regulamento de serviços estão sujeitos a tarifas. Esses 
pagamentos serão comunicados de forma apropriada.  
 
3. O Instituto Ibero-Americano está autorizado a cobrar taxas e pagamentos por meios 
eletrônicos. 
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§ 4 Permissão de uso 

 
1. A permissão de uso deve ser solicitada pessoalmente. O formulário de inscrição deve ser 
assinado na presença da equipe da biblioteca.  
 
2. A permissão aos (às) usuários(as) que queiram emprestar livros ou outros materiais para as 
salas de leitura ou levar para casa está vinculada às seguintes condições:  

a) Idade mínima de 16 anos. Menores de 18 anos precisam de uma declaração de 
anuência por escrito da pessoa responsável 
b) Domicílio registrado oficialmente em Berlim  
c) Apresentação de um documento válido, como carteira de identidade, passaporte ou 
carteira de habilitação eletrônica 
d) Pagamento da tarifa de uso 

 
Além disso, pessoas com cidadania não pertencente à União Europeia ou apátridas devem 
apresentar sua permissão de permanência ou a comprovação de um contrato de trabalho com 
uma entidade dentro da UE com uma validade mínima restante de três meses. Em caso de uso 
a longo prazo, o direito a empréstimo cessa 30 dias antes da data de expiração da autorização 
de residência.  
Para os(as) usuários(as) indicados(as) na cláusula § 2, n° 1, que não sejam pessoas físicas 
(pessoas jurídicas, empresas, órgãos públicos, cátedras e subunidades equivalentes de 
universidades e estabelecimentos de ensino superior), o requerimento deve ser feito por uma 
pessoa com autorização de assinatura, identificada por carteira de identidade, passaporte ou 
carteira profissional. 
 
3. A permissão aos (às) usuários(as) que queiram tomar emprestados livros ou outros materiais 
apenas para a sala de leitura está vinculada às seguintes condições:  

a) Idade mínima de 16 anos. Menores de 18 anos precisam da declaração de anuência 
por escrito da pessoa responsável. 
b) Apresentação de um documento válido, como carteira de identidade, passaporte ou 
carteira de habilitação eletrônica. 
c) Pagamento da tarifa de uso  

 
4. O uso dos acervos da sala de leitura, dos locais de trabalho com computador e do acesso à 
Internet não são permitidos a menores de 16 anos. 
 
5. Aos (às) usuários(as) menores de 18 anos é permitido o uso do local de trabalho com acesso 
à Internet somente dentro do marco normativo vigente de proteção de menores. Para isso, deve-
se utilizar um software de filtragem apropriado. A biblioteca pode bloquear o acesso à Internet a 
menores de idade com base na proteção de menores. 
 
6. A permissão para empréstimo domiciliar e para a sala de leitura (vide parágrafos 2 e 3) 
podem ter um prazo estipulado. A renovação da permissão ou do cadastro deve ser solicitada 
antes de vencer a validade, sob as condições citadas nos parágrafos 2 e 3. Prerrequisito para a 
renovação é o pagamento completo de tarifas do Instituto Ibero-Americano ainda em débito.  
 
7. Ao se fazer a solicitação são coletados dados pessoais, desde que estes sejam necessários 
para a realização legal das tarefas do Instituto Ibero-Americano. Fazem parte desses dados, 
desde que existam, endereço de e-mail e número do celular. O(a) requerente declara estar de 
acordo com a coleta e o armazenamento eletrônico desses dados. Esses dados pessoais serão 
tratados de acordo com as normas da Lei Federal Alemã de Proteção de Dados. Informações 
sobre os dados dos (das) usuários(as) serão concedidas apenas em casos excepcionais 
estipulados por lei. 
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8. Alterações na permissão dos dados mencionados, especialmente do endereço e 
eventualmente do e-mail, devem ser comunicadas imediatamente ao Instituto Ibero-Americano. 
Os prejuízos resultantes do não cumprimento dessa obrigação recaem sobre o(a) usuário(a). 
 
9. Quem tem a permissão para usufruir da biblioteca recebe uma carteirinha da biblioteca que é 
propriedade do instituto. A carteirinha da biblioteca deve ser guardada cuidadosamente, deve 
ser sempre apresentada para o empréstimo de material e ao se entrar na área de controle. Ela 
não pode ser copiada. O(a) usuário(a) se responsabiliza em caso de uso indevido da carteirinha. 
A carteirinha da biblioteca é intransferível. A transferência não autorizada da carteirinha da 
biblioteca pode acarretar a exclusão do direito de uso da biblioteca. 
 
10. A perda da carteirinha da biblioteca deve ser comunicada imediatamente ao Instituto Ibero-
Americano. Até o momento da comunicação de perda, permanece em vigência a 
responsabilidade em toda sua extensão de acordo com a cláusula § 4, parágrafo 9 deste 
regulamento de serviços. 
 
11. Para a emissão de uma nova carteirinha em caso de perda, danos e afins, aplica-se uma 
tarifa global administrativa de acordo com o regulamento de tarifas do Instituto Ibero-Americano. 
 
12. A emissão de uma carteirinha da biblioteca não está vinculada ao direito a prestação de 
serviços oferecidos pela biblioteca. Mesmo que determinados serviços não sejam prestados ou 
sejam de maneira incompleta, as tarifas de uso não serão restituídas. 
 
 

§ 5 Deveres gerais e responsabilidade dos usuários  

 
1. Espera-se de todo(a) usuário(a) que não restrinja os direitos legítimos de outras pessoas, não 
obstrua os serviços de usuário e tenha cuidado no trato com os bens da biblioteca e todos os 
objetos da instituição. É obrigatório o cumprimento das disposições deste regulamento de 
serviços e das instruções da equipe do instituto.  
 
2. Especialmente nas salas de leitura é do interesse de todos(as) usuários(as) manter o maior 
silêncio possível. Não é permitido levar bebidas para as salas de leitura, para as extensões das 
salas de leitura e áreas do catálogo. Não é permitido comer, beber ou fumar. 
 
3. Não é permitida a entrada de animais no Instituto Ibero-americano.  
 
4. Casacos, pastas, guarda-chuvas, etc. devem ser acomodados nos armários do saguão da 
biblioteca. Os armários deverão estar vazios no horário de fechamento do Instituto. A 
administração do Instituto se reserva o direito de abrir os armários e verificar seu conteúdo, caso 
haja forte suspeita de violação do regulamento de serviços. A perda da chave acarreta uma 
tarifa global definida de acordo no regulamento de tarifas. 
 
5. Para fotografar o interior de partes do edifício é necessária requisição por escrito ou verbal 
junto à diretoria da Seção de Serviços ao Público, e é necessária a permissão prévia. Não é 
permitido o uso de flash.  
 
6. Na área de controle os celulares deverão permanecer sem som. Não é permitido telefonar nas 
salas de leitura.  



 

 

 - 6 - 

7. Ao sair da área da sala de leitura, todos os objetos, impressos e outros meios de informação, 
conteúdo de sacolas e bolsas menores deverão ser apresentados espontaneamente no controle 
da saída. 
 
8. O(a) usuário(a) tem o dever de verificar o estado dos materiais entregues na recepção e 
indicar eventuais danos. Anotações, grifos, decalques, adesivos e outras alterações são 
proibidos. Para o uso de acervos especiais vide as cláusulas §§ 14 e 15.  
 
9. O(a) usuário(a) é responsável por danos ou perdas de bens da biblioteca que ocorram 
durante sua utilização, mesmo que não haja culpabilidade. A restituição do mesmo ou do seu 
valor deverá ser realizada dentro do prazo adequado.  
 
10. Em comum acordo com o(a) presidente da Fundação do Patrimônio Cultural Prussiano, o(a) 
diretor(a) do Instituto Ibero-Americano pode decretar um regulamento interno do Instituto Ibero-
Americano para regulamentar detalhadamente questões relacionadas ao comportamento dos 
(das) usuários(as). Os(as) usuários(as) aceitam tal regulamento interno em sua versão vigente 
ao utilizarem os serviços do Instituto Ibero-Americano. 
 
 

§ 6 Direito de controle do Instituto Ibero-Americano 

 
1. A equipe do Instituto está autorizada a:  

a) solicitar aos (às) usuários(as) a apresentação da carteirinha da biblioteca e de um 
documento de identidade com foto;  
b) solicitar a apresentação do conteúdo de pastas, bolsas, etc. e material impresso e 
outros materiais;  
c) verificar os armários e estantes móveis, caso haja forte suspeita de violação do 
regulamento de serviços ou do regulamento interno;  
d) controlar na saída do Instituto os empréstimos de livros e outros materiais conforme o 
regulamento. 

 
2. Além disso, com base na proteção de menores, os(as) funcionários(as) estão autorizados(as) 
a realizar esporadicamente controles aleatórios das páginas de Internet e do protocolo de 
Internet acessados. 

 

 

§ 7 Responsabilidade do Instituto Ibero-Americano  

 
1. O Instituto não se responsabiliza por danos causados por serviços prestados de maneira 
incorreta, incompleta ou com atraso.  
 
2. O Instituto não se responsabiliza por pertences de usuários(as).  
 
3. No âmbito das normas legais, o Instituto se responsabiliza em casos específicos por danos 
causados mesmo com o uso adequado dos armários. Prerrequisito para isso é que o(a) 
usuário(a) notifique no mesmo dia a diretoria da Seção de Serviços ao Público ou o(a) titular do 
direito domiciliar (contato a obter em qualquer posto de informações). A responsabilidade não se 
aplica no caso de dinheiro e objetos de valor, perdas e danos causados por interferência não 
autorizada de terceiros nos armários. 
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B Uso fora do Instituto Ibero-Americano 
 
 

§ 8 Normas gerais de empréstimo  

 
Os acervos do Instituto Ibero-Americano estão disponíveis para empréstimo desde que não haja 
restrições por motivos legais ou de conservação (vide § 14, parágrafo 1; § 15, parágrafos 1 e 3). 
Para a disponibilização de bens da biblioteca, especialmente em formato eletrônico, há 
restrições de direito autoral. Devido a esses regulamentos legais, os serviços ao público podem 
estar sujeitos a determinadas restrições. 
 
 

§ 9 Pedidos de empréstimo  

 
Os pedidos de empréstimo de materiais da biblioteca devem ser realizados por autosserviço.  
 
 

§ 10 Entrega e devolução  

 
1. O Instituto Ibero-Americano está autorizado a limitar a quantidade de material concedido ao(à) 
usuário(a).  
 
2. O material solicitado será entregue pessoalmente apenas ao(à) titular da carteirinha da 
biblioteca válida (vide § 4, parágrafo 2 e 3) mediante apresentação da mesma.  
 
3. Ao solicitar o empréstimo mediante inserção ou leitura do número da carteirinha da biblioteca 
e do número do livro ou de seus respectivos dados, o(a) titular da carteirinha da biblioteca opera 
como prestatário(a) desde que a obra procurada não tenha sido emprestada.  
 
4. Usuários(as) que, de acordo com § 4, parágrafo 2, estejam autorizados(as) ao empréstimo 
domiciliar recebem o material solicitado primeiramente para visualização na sala de leitura. Se 
quiserem fazer empréstimo domiciliar, devem apresentar o material no balcão de empréstimos 
para modificar a reserva por via eletrônica.   
 
5. Se não é permitido o empréstimo domiciliar da obra solicitada (vide § 14, parágrafo 1), ela 
poderá ser disponibilizada na sala de leitura mediante solicitação, desde que não haja 
impedimento de acordo com § 15, parágrafo 1.  
 
6. É proibida a transferência de obras emprestadas a terceiros e o empréstimo feito por 
terceiros, podendo acarretar a exclusão do direito aos serviços em caso de infração, de acordo 
com a cláusula § 25. Se o(a) prestatário(a) viajar, deverá devolver os materiais emprestados 
antes de sua partida. Levar os materiais em viagem é permitido apenas com autorização 
expressa do Instituto.  
 
7. Se as obras disponibilizadas não forem retiradas dentro do prazo estipulado e notificado após 
a recepção do pedido ou o envio da notificação, elas serão disponibilizadas a outrem. Os dados 
do pedido serão apagados e a conta do(a) usuário(a) ficará desonerada.  
 
8. As obras emprestadas devem ser devolvidas espontaneamente no respectivo local da retirada 
e assim que possível, o mais tardar no final do prazo do empréstimo.  Se o Instituto Ibero-
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Americano solicitar a devolução de um livro antes de vencer o prazo de empréstimo, a 
devolução será obrigatória.  
 
9. Com o recolhimento da obra pelo Instituto Ibero-Americano, a notificação de empréstimo é 
apagada no sistema de empréstimo. Neste caso, o(a) usuário(a) obterá um recibo ao fazer a 
devolução pessoalmente.  
 
10. No caso de perda de um meio de informação avulso aplica-se uma tarifa global 
administrativa de acordo com o regulamento de tarifas do Instituto Ibero-Americano.  
 
 

§ 11 Prazo de empréstimo e renovação 

 
1. O prazo de empréstimo é em geral de 30 dias corridos.  
 
2. O prazo de empréstimo pode ser prolongado duas vezes, se a obra não for solicitada por 
outro(a) usuário(a) e o(a) prestatário(a) tiver cumprido suas obrigações com a biblioteca. Não é 
concedida a renovação que ultrapasse a data de validade da carteirinha da biblioteca. 
 
3. O prazo de empréstimo pode:  

a) ser prolongado por requerimento escrito ou verbal no balcão de empréstimo, desde 
que a obra em questão não tenha sido solicitada por outro(a) usuário(a). Requerimentos 
de renovação devem ser feitos no Instituto antes de vencer o prazo de empréstimo. 
Requerimentos escritos valem como autorizados se não forem expressamente 
rejeitados. É obrigação do(a) usuário(a) comprovar o requerimento de renovação 
realizado dentro do prazo. Não é possível a renovação por telefone. Com o vencimento 
da 2a renovação, os materiais emprestados deverão ser apresentados no Instituto. Será 
efetuada uma nova reserva.  
b) O(a) usuário(a) pode prolongar o empréstimo dos materiais por autosserviço antes do 
vencimento do prazo. Nesse caso, também é possível prolongar o prazo apenas duas 
vezes. O Instituto não se responsabiliza por erros operacionais.  
 
 

§ 12 Avisos de devolução, aquisição de substituição 

 
1. O empréstimo de materiais da biblioteca com uma carteirinha da biblioteca válida dentro do 
prazo estipulado é isenta de tarifa. Se o prazo de empréstimo for excedido, será aplicada uma 
tarifa de serviços extra cujo montante está definido no regulamento de tarifas do Instituto.  
Se uma obra emprestada não for devolvida após três avisos por escrito do Instituto, 
eventualmente por e-mail:  

a) a obra emprestada poderá ser buscada pelo pessoal do Instituto ou  
b) poderá ser iniciado um procedimento administrativo forçado e cobrado para a entrega 
dos materiais emprestados ou movida uma ação judicial de restituição, e  
c) três meses após o vencimento do prazo será realizada a aquisição de um exemplar de 
substituição de acordo com as normas da cláusula § 5, parágrafo 9 deste regulamento 
de serviços. A aquisição de um exemplar de substituição é feita independentemente da 
obrigação de devolução. São calculados os custos da reaquisição ou aquisição de 
substituição ou os custos no montante do valor constatado. Além disso, aplica-se para 
cada volume uma tarifa global administrativa, definida no regulamento de tarifas do 
Instituto Ibero-Americano.  



 

 

 - 9 - 

 
d) Até a liquidação de todas as dívidas com o Instituto, o(a) usuário(a) inadimplente 
ficará excluído do seu direito a empréstimos e outros serviços.  

 
2. Ao ser registrado o aviso de devolução na conta do(a) usuário(a), aplica-se a tarifa de 
serviços extra e outras tarifas.  
 
3. Solicitações e avisos de devolução de obras, fixação de tarifas de serviços extras e aviso de 
exclusão são tidos como notificados ao serem enviados ao endereço indicado pelo(a) usuário(a) 
e retornarem por não poderem ter sido entregues. Avisos de devolução expedidos 
automaticamente têm validade sem assinatura.  
 
4. O não pagamento de tarifa de serviços extras e de outras tarifas pode implicar a emissão de 
cobrança de tarifas definidas no regulamento de tarifas do Instituto Ibero-Americano. Pode-se 
interpor recurso contra a cobrança de taxas.  
Caso o Instituto Ibero-Americano não dê provimento ao recurso, o(a) presidente da Fundação do 
Patrimônio Cultural Prussiano decidirá como autoridade superior, mediante notificação cobrada 
conforme o regulamento de tarifas do Instituto Ibero-Americano.  
 
 

§ 13 Pré-reserva e notificações 

 
1. Obras emprestadas podem ser pré-reservadas, contudo não pela pessoa que estiver 
atualmente com a obra emprestada.  
 
2. O número de pré-reservas pode ser limitado pela biblioteca, sua aceitação pode ser também 
provisoriamente suspensa. A pré-reserva não garante a disponibilização da obra na data 
determinada.  
 
3. Se o livro pré-reservado não for retirado dentro do prazo mencionado na notificação, a 
biblioteca poderá disponibilizá-lo aos (às) demais usuários(as).  
 
4. Não é concedida informação sobre quem emprestou determinada obra ou para quem ela está 
pré-reservada.  
 
5. Cobra-se uma tarifa para uma pré-reserva disponibilizada. O montante dessa tarifa é definido 
 pelo regulamento de tarifas do Instituto Ibero-Americano. 
 

 

 

C Uso dentro da biblioteca 
 

 

§ 14 Uso nas salas de leitura 

 
1. Contanto que outros regulamentos não possibilitem o empréstimo, em princípio podem ser 
utilizados apenas nos espaços do Instituto Ibero-Americano:  

a) material impresso até o ano de publicação de 1945  
b) obras disponibilizadas nas salas de leitura e outros acervos presentes no local  
c) obras que não tenham permissão para uso irrestrito devido a normas legais ou outras 
normas de direito  
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d) obras não encadernadas e outras que necessitem de cuidado especial ou que 
estejam em mau estado de conservação  
e) obras com suplementos avulsos  
f) formatos grandes bem como encadernados de jornais  
c) microformas, mídias audiovisuais  
h) publicações em folhas avulsas  
i) jornais, revistas e recortes de jornais  
j) obras impressas raras e valiosas, bem como também todas as obras com uma 
anotação equivalente  
k) mapas, se não estiverem dobrados,  
l) dicionários, léxicos e enciclopédias  
m) cartazes  
n) manuscritos e autógrafos  

 
2. Os acervos da sala de leitura e do aparato bibliográfico devem ser utilizados dentro da 
biblioteca.  
 
3. Os lugares de trabalho na sala de leitura e as obras disponíveis na mesma não podem ser 
reservados.  
 
4. A biblioteca disponibiliza estantes móveis de forma limitada. O direito à utilização de estantes 
móveis é concedido por 6 meses. A Seção de Serviços ao Público, à qual se deve fazer o 
requerimento por meio de formulário correspondente, decide sobre a disponibilização de 
estantes móveis.  
 
5. A biblioteca disponibiliza aparelhos com monitores. A biblioteca pode limitar o tempo de uso 
desses aparelhos se várias pessoas solicitarem sua utilização ao mesmo tempo. 
 
6. A utilização de locais de trabalho com Internet está vinculada à permissão nos termos da 
cláusula §4, parágrafo 2 ou 3, sendo possível somente após aceitação das regras de uso da 
Internet no Instituto Ibero-Americano. 
 
7. A utilização da rede Wi-Fi disponibilizada pelo Instituto Ibero-Americano está vinculada à 
permissão nos termos da cláusula §4, parágrafo 2 ou 3, sendo possível somente após aceitação 
das regras de uso da rede Wi-Fi no Instituto Ibero-Americano 
 
 

§ 15 Uso de bens especiais da biblioteca 

 
1. Manuscritos, espólios, autógrafos, raridades, determinadas partituras, atlas, jornais e outros 
acervos especialmente valiosos administrados pelas coleções especiais podem ser utilizados 
somente sob supervisão e nos locais de trabalho específicos. A constatação de material 
danificado ou com partes defeituosas deve ser comunicada imediatamente no balcão de 
empréstimos.  
 
2. Para a utilização do material é necessário registrar-se para as coleções especiais mediante 
apresentação da carteirinha da biblioteca. Além disso, poder ser solicitada a apresentação de 
um documento válido, como carteira de identidade, passaporte ou carteira de habilitação 
eletrônica. O Instituto Ibero-Americano pode exigir também uma recomendação por escrito. 
Deve ser indicada a finalidade do uso.  
 
3. Determinados grupos de acervo e exemplares únicos (por exemplo, peças valiosas, peças 
únicas, objetos em estado de conservação ameaçado) estão submetidos a restrições de uso por 
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motivos de conservação, de direito ou outros. A equipe do Instituto concede informação sobre as 
respectivas restrições e edições.  
 
4. Deve-se lidar de maneira apropriada com os materiais disponibilizados, visto que em geral 
são únicos e insubstituíveis.  
São indicadas as respectivas folhas informativas. Elas são parte integrante deste regulamento 
de serviços. 
 
5. Em caso de ausência prolongada do local de trabalho, os materiais devem ser devolvidos no 
balcão de empréstimos, podendo-se verificar na presença do(a) usuário(a) se os materiais estão 
completos e não danificados. 
 
 

§ 16 Serviços da fonoteca 

 
1. É possível ouvir material sonoro somente mediante inscrição prévia. Para isso é marcado um 
horário para o(a) usuário(a).  
 
2. Levando em conta eventuais direitos autorais, o Instituto pode gravar o material para o uso 
pessoal ou científico do(a) usuário(a) em uma mídia virgem. Para isso o Instituto cobra uma taxa 
administrativa global. Não existe o direito à gravação, e a mesma é realizada apenas se houver 
disponibilidade para este serviço. 
 
 

§ 17 Serviços do arquivo fotográfico/ diateca e coleção de filmes 

 
1. Há aparelhos disponíveis nas salas do instituto para visualização de material fotográfico e 
filmes.  
 
2. É possível emprestar vídeos e DVDs, com exceção de gravações de televisão e outros 
materiais, para os quais há normas específicas. O prazo de empréstimo é de 14 dias não 
prolongáveis. Vídeos e DVDs podem ser emprestados somente durante o horário de 
atendimento da fonoteca. Fitas VHS e DVDs não são e não podem ser copiados.  
 
3. O empréstimo de diapositivos é permitido apenas após consulta à diateca e em observância 
dos direitos de autor existentes.   
 
4. Fotografias e imagens serão disponibilizadas apenas na sala de leitura mediante 
requerimento. 
 
 

§ 18 Regras de uso para locais de trabalho com computador  

 
1. O uso de locais de trabalho com computador é permitido apenas com uma carteirinha válida 
do Instituto Ibero-Americano (vide §4, parágrafo 2 e 3). A idade mínima para a utilização dos 
locais de trabalho com computador é de 16 anos.  
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2. O Instituto não se responsabiliza por provedores de serviços de Internet, pelas consequências 
de violações de direitos autorais por parte de usuários(as) dos locais de trabalho com 
computador, e tampouco por obrigações contratuais entre usuários(as) e provedores de serviços 
de Internet.  
 
3. O Instituto não se responsabiliza perante o(a) usuário(a) por danos devidos a conteúdos 
falhos nas mídias utilizadas decorrentes do uso dos locais de trabalho com computador ou dos 
arquivos e suportes oferecidos nos mesmos, ou decorrentes do uso indevido de dados de 
terceiros devido a proteção de dados insuficiente na Internet.  
 
4. O Instituto não garante a capacidade de funcionamento do hardware e do software 
disponibilizados por ele nem a disponibilidade das informações e meios de comunicação 
acessíveis nesses locais de trabalho. 
 
5. Os(as) usuários(as) se comprometem a observar as normas de direito penal, especialmente 
os regulamentos legais do código penal e das leis de proteção de menores, e a não utilizar nem 
difundir informações ilegais nos locais de trabalho com computador, não manipular dados e 
programas do Instituto ou de terceiros e não utilizar dados protegidos. Não é permitido utilizar ou 
difundir informações pornográficas ou enaltecedoras do nacional-socialismo ou da violência.  
 
6. Os(as) usuários(as) se responsabilizam por custos para a reparação de danos causados 
durante o uso de aparelhos e mídias do Instituto. Assumem também os custos de danos 
decorrentes da transferência do direito de acesso a terceiros.  
 
7. Não é permitido fazer alterações no local de trabalho e na configuração da rede, eliminar 
falhas por conta própria, instalar programas de suportes de dados trazidos consigo ou instalá-los 
a partir da rede nos locais de trabalho e utilizar suportes de dados próprios nos aparelhos.  
 
8. É necessário ter uma carteirinha da biblioteca do instituto válida para o uso dos locais de 
trabalho com computador. Pode haver restrições de uso nos locais de trabalho com relação ao 
tempo e a programas. O tempo de busca nos locais de trabalho com computador pode ser 
limitado.  
 
9. Os(as) usuários(as) concordam com a possibilidade de restrição dos direitos de proteção de 
dados por parte do Instituto para a rejeição de pedidos de indenização e de reivindicação de 
responsabilidade, desde que estejam relacionados com os serviços do Instituto. 
 
 
 

D Empréstimo interbibliotecário  
 

 

§ 19 Cessão de empréstimo 

 
1. Empréstimos e o fornecimento de documentos são feitos no âmbito das normas do 
empréstimo interbibliotecário alemão e internacional. Empréstimos de acervos com data de 
publicação até 1945 e outros de acervos especialmente frágeis ou valiosos são feitos apenas 
para as salas de leitura das bibliotecas prestatárias.  
 
2. No lugar do original podem ser fornecidos meios substitutos mediante cobrança.  
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3. Em geral estão excluídos do empréstimo interbibliotecário os tipos de escritos e materiais 
indicados na cláusula §14, parágrafo 1, e além disso, obras muitos requisitadas no local ou que, 
devido a seu formato, podem ser enviadas apenas com dificuldades consideráveis.  
 
4. O instituto pode vincular o empréstimo interbibliotecário a condições especiais, por exemplo, o 
uso do material nas dependências de uma biblioteca ou  de um órgão público. 
 
 

§ 20 Tomada de empréstimo 

 
1. No âmbito das normas do empréstimo interbibliotecário alemão e internacional, obras não 
existentes no Instituto Ibero-Americano podem ser solicitadas em outras bibliotecas mediante 
pagamento de tarifa. A quantidade de pedidos por pessoa pode ser limitada.  
 
2. Os pedidos para empréstimo interbibliotecário devem ser feitos por escrito.  
 
3. O uso de obras provindas de outras bibliotecas está sujeito às normas deste regulamento e 
eventualmente a normas adicionais das bibliotecas emprestadoras.  
 
 
 

E Outros serviços 
 

 

§ 21 Serviços de informação 

 
1. Desde que haja disponibilidade, o Instituto presta serviços de informação verbal, telefônico e 
por escrito com base em seus catálogos e acervos. Não se assume nenhuma responsabilidade 
pela veracidade das informações. O Instituto não elabora listas bibliográficas, por exemplo, para 
finalidade de exames.  
 
 

§ 22 Produção de cópias 

 
1. De acordo com suas possibilidades, o Instituto Ibero-Americano fornece cópias de seus 
acervos e das obras por ele disponibilizadas, desde que o estado de conservação do material o 
permita e mediante requerimento.  
Para reproduções de bens bibliotecários em estado de conservação ameaçado, o Instituto 
determina o procedimento a ser aplicado. Em princípio não serão feitas cópias diretas de:  

- obras publicadas antes de 1800,  
- materiais sigilosos e de espólio,  
- jornais e volumes de grande formato.  

 
2. A entrega de reproduções é realizada mediante pagamento cujo valor é informado de maneira 
adequada. Na solicitação pode-se exigir um sinal ou o pagamento adiantado. Reproduções 
solicitadas que não forem buscadas dentro de dois meses serão destruídas.   
 
3. Nas copiadoras disponíveis para autosserviço não é permitido copiar livros em estado de 
conservação especialmente ameaçado, com nota de proibição de fotocópia, materiais das 
coleções especiais, materiais sigilosos e publicações anteriores a 1900.  
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É permitido fotocopiar obras de peças avulsas apenas após consulta com a equipe do Instituto.  
Não é emitido recibo para cópias feitas pelo(a) próprio(a) usuário(a). 
 
4. Não há direito à produção de reproduções ou a disponibilização de uma copiadora pública.  
 
5. Em geral é permitido fotografar, filmar e digitalizar materiais da biblioteca nas áreas da sala de 
leitura com o aparelho próprio para fins não comerciais. Pode-se fotografar, filmar e digitalizar 
materiais das coleções especiais apenas com permissão prévia.  
 
6. O(a) usuário(a) é responsável pelo respeito às normas relativas a direitos autorais e ao direito 
da personalidade.  
 

§ 23 Fornecimento pago de documento fora do empréstimo interbibliotecário 

 
Fora do empréstimo interbibliotecário e mediante pagamento podem ser solicitados documentos 
ao Instituto Ibero-Americano, por exemplo, via “subito”. A biblioteca decidirá o tipo e o modo de 
fornecimento com base nas condições legais e de conservação. 
 
 
 

F Disposições finais 
 

 

§ 24 Exceções da área de aplicação 

 

 
1. Neste regulamento de serviços não está regulamentado(a):  

a) o empréstimo de acervos da biblioteca para exposições;  
b) a edição ou reprodução fac-similar de manuscritos e raridades como mapas, plantas 
ou gráficos antigos;  
c) disponibilização de modelos para reimpressão, 
d) trabalhos de filmagens e gravações. 

 
2. Para a produção ou reprodução de fotografias e outras reproduções para fins comerciais 
dos(as) usuário(as) ou em seu nome , valem os Termos e Condições Gerais Comerciais da bpk 
- Agência de Imagens de Arte, Cultura e História e sua lista de preços na respectiva versão 
vigente. É necessária a permissão expressa por escrito do Instituto para que os(as) usuários(as) 
fotografem e filmem bem como também para outras reproduções com fins comerciais. O mesmo 
vale para fotografias nas dependências do Instituto. Pode ser cobrada uma tarifa para a 
concessão de autorização, que pode ser concedida com obrigações. 
 
3. Neste e em outros casos que ultrapassem o âmbito do regulamento de serviços é necessário 
um acordo especial por escrito. 
 
 

§ 25 Exclusão do serviço 

 
Se um(a) usuário(a) violar grave ou repetidamente as normas do regulamento de serviços ou de 
tarifas ou do regulamento interno ou se devido a circunstâncias especiais as condições de uso 
se tornarem insustentáveis, o Instituto Ibero-Americano pode, mediante decisão por escrito ou 
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verbal (que será repetida por escrito), excluir o(a) usuário(a) do benefício do serviço de forma 
provisória ou definitiva, parcial ou completa.  
 
Todas as obrigações decorrentes dos regulamentos de serviços e de tarifas continuam a valer 
mesmo depois da exclusão. A tarifa de serviços não será restituída. Pode-se decidir pela 
exclusão dos serviços especialmente se as pessoas ultrapassarem o prazo de entrega repetidas 
vezes, recusarem a devolver as obras apesar dos avisos de devolução, não pagarem os custos 
de aquisição de substituição ou as tarifas de serviços extras ou retirarem ilicitamente materiais 
do Instituto e infringirem as regras de uso dos locais de trabalho com computador. Em casos 
especialmente graves, o Instituto tem o direito de proibir a entrada da pessoa. 
 
É possível contestar a exclusão dos serviços dentro de um mês junto à direção do Instituto, por 
escrito ou por meio de protocolo. Caso este não dê provimento ao recurso, o(a) presidente da 
Fundação do Patrimônio Cultural Prussiano decide como autoridade superior mediante 
notificação cobrada conforme o regulamento de tarifas do Instituto Ibero-Americano.  
 
 

§ 26 Possibilidade de reclamação 

 
Reclamações devem ser dirigidas à diretoria da Seção de Serviços ao Público.  
 
 

§ 27 Entrada em vigor 

 
Este regulamento de serviços foi deliberado em 18/06/2013 pelo conselho da Fundação do 
Patrimônio Cultural Prussiano, entrando em vigor a partir de 01/07/2013 para o Instituto Ibero-
Americano - Patrimônio Cultural Prussiano.  
Comunico por meio desta o presente regulamento de serviços.  
 
 

 
Berlim, 01/07/2013 

Instituto Ibero-Americano de Berlim  
Patrimônio Cultural Prussiano  

 
Diretora 

Assinado, Dra. Barbara Göbel 
 


