Hrvatski
Informacije o British Library

Što radimo?
British Library nacionalna je knjižnica Ujedinjenog Kraljevstva. Već 250 godina
sakupljamo i dobivamo primjerke svega što je izdano u Britaniji i Irskoj – tako da se
može reći da skrbimo o velikom dijelu memorije naše zemlje. Osim toga, diljem
svijeta kupujemo važna izdanja i naša zbirka obuhvaća većinu poznatih jezika.
British Library odlično je mjesto za posjet. Naša veličanstvena zgrada u St Pancras
raskošno je i uzbudljivo odredište, otvoreno sedam dana u tjednu. Svatko je
dobrodošao u našu prodavaonicu, restoran i kavane. Tu su također izložbe, programi
sa živopisnim događanjima i galerija u kojoj su izloženi najvažniji primjerci naše
zbirke, svakodnevno otvorena za besplatan posjet. Više možete saznati iz našeg
letka Exhibitions and Events ili na www.bl.uk
Mi čuvamo blaga kao što su Magna Carta, snimku govora Nelsona Mandele sa
suđenja, bilješke Leonarda da Vincia i rukopisi Beatlesa. Ljudi iz cijelog svijeta
dolaze na naše izložbe vidjeti povijesne dokumente i remekdjela književnosti te
proučavati velike zbirke za istraživanje u našim čitaonicama.

Tko se može služiti knjižnicom?
Svatko je dobrodošao u Knjižnicu, kako bi uživao u našim izložbama i prisustvovao
javnim događanjima. Međutim, za korištenje zbirki u našim Čitaonicama, trebate se
prijaviti za Propusnicu. Napominjemo da će pristup Čitaonicama i trajnost Propusnice
ovisiti o Vašim potrebama za istraživanjem. Zbog velikih zahtjeva za našim uslugama
ne možemo jamčiti pristup i propusnicu za građu u našim zbirkama koja Vam je
potrebna. Možda će za Vaše istraživanje biti prikladnije druge knjižnice ili izvori i naše
će Vas osoblje o tome obavijestiti.

Što trebam znati prije nego se prijavim za Propusnicu?
British Library prilično se razlikuje od drugih javnih i sveučilišnih knjižnica:
•

Na otvorenim policama u Čitaonicama dostupna su samo opća referentna
djela i aktualne znanstvene i poslovne zbirke.

•

Većina djela u zbirci Knjižnice čuva se u spremištu. Dobavljanje građe iz
spremišta do Čitaonice normalno traje između 70 minuta (na lokaciji) i 48+ sati
(izvan lokacije), ovisno o tome gdje se drži.

•

Građu pohranjenu na lokaciji treba zatražiti prije 16.00 sati za dobavljanje
istog dana.

•

Prije nego se prijavite za Propusnicu pomoći će ako pretražite online kataloge
Knjižnice na www.bl.uk kako biste provjerili imamo li materijale koje trebate; ne
zaboravite ponijeti pojedinosti o građi koju želite vidjeti.

•

Knjižnica ne drži višestruke primjerke standardnih tekstova i općenito nije
podesna za rad na sveučilišnom gradivu.

•

Pristup osobama mlađim od 18 godina nije dopušten, osim ako postoji jasna
potreba za građom koja nije dostupna u drugim knjižnicama. Više pojedinosti
potražite na www.bl.uk.

•

Ne možete posuditi ništa iz bilo koje od naših Čitaonica.

Kako se prijaviti za Propusnicu
Dođite u Prijavni odjel na polukatu u St Pancras, kako biste u računalu popunili
obrazac za prijavu. Korisno je ako sa sobom ponesete nešto što će podržati Vaš
zahtjev, npr. posjetnicu, strukovnu člansku karticu ili pojedinosti o onome što želite
vidjeti.
Također morate donijeti identifikacijski dokument s Vašim potpisom i dokaz o adresi
stanovanja.
Vaša će Propusnica vrijediti za razdoblje između mjesec dana i tri godine, ovisno o
Vašim potrebama. Za potrebe osobnog istraživanja Propusnicu obično ne izdajemo
na duže od mjesec dana, osim ako postoji stvarna potreba. Propusnice se izdaju u
skladu s Uvjetima korištenja Knjižnice (en. Library's Conditions of Use); primjerak se
može dobiti na Prijavnom odjelu, a postoji i na našim web-stranicama. Morate biti
svjesni da ako ne zadovoljavate Uvjete korištenja Vaša Propusnica može biti
obustavljena.
•

Zahtjevi za identifikaciju i dokaz o adresi
Kako biste se prijavili kao Čitatelj, ili ako želite obnoviti ili zamijeniti
Propusnicu, morate pokazati dva obrasca za identifikaciju: jedan na kojem se
vidi Vaš potpis i drugi koji dokazuje Vašu adresu stanovanja. Morate nam
predočiti originalne dokumente i ne možemo prihvatiti fotokopije, faksove ili
ispise s Interneta).
Napominjemo da računi za komunalije, izvješća banke/stambene štedionice,
izvješća o kreditnoj kartici, izvješća porezne uprave, knjižice državne mirovine,
knjižice o beneficijama/obiteljskom kreditu ili odresci od plaće ne smiju biti
stariji od tri mjeseca.
Propusnicu ne možemo izdati bez oba obrasca za identifikaciju - nema
iznimaka. Pridržavamo pravo izmjene zahtjeva za identifikacijom, a ako niste
sigurni što trebate donijeti obratite se na reader-registration@bl.uk. Obrasci za
identifikaciju su slijedeći:
Dokaz o adresi stanovanja
Morate pokazati jedno od
sljedećeg s Vašim imenom i
adresom

Dokaz identiteta (uključuje Vaš
potpis) Morate pokazati jedno od
+
sljedećeg s Vašim potpisom

Račun za komunalije (plin, struja,
telefon, voda)
Izvješće banke/stambene štedionice
(ne ispis s interneta/filijale banke)
Izvješće o kreditnoj kartici
Knjižica o općinskom
porezu/općinskoj najamnini
Izvješće porezne uprave
Knjižice državne mirovine
Knjižice o beneficijama/obiteljskom
kreditu
Putovnice (gdje je adresu službeno
unijelo tijelo koje ju je izdalo)*
Nacionalna osobna iskaznica s
adresom*
Vozačka dozvola s adresom*
Dozvola boravka Ministarstva
unutarnjih poslova
Potvrda Sveučilišta za Studentski
dom (sa žigom institucije i potpisom)
TV dozvola
Dozvola za vatreno oružje
Polica osiguranja doma
Odresci plaće (s navedenom
adresom poslodavca i zaposlenika)
•

Putovnica*
Vozačka dozvola*
Bankovna kartica
Kreditna kartica
Nacionalna osobna iskaznica*
Jamstvena kartica policije/Carine/
Ministarstva unutarnjih poslova
Dozvola za plovidbu/letenje

Ti se dokumenti mogu koristiti samo kao dokaz o adresi stanovanja ili dokaz
identiteta. Oni se ne mogu koristiti za oboje. Ne možemo prihvatiti vozačke
dozvole i nacionalne osobne iskaznice na kojima nije prikazana adresa
stanovanja. Napominjemo da je Vaša odgovornost osigurati službene
prijevode inozemnih dokumenata gdje je potrebno.

Zahtjevi za Čitaonicu:
Napominjemo da morate prihvatiti Uvjete korištenja British Library čitaonica. Primjerci
su dostupni na Prijavnom odjelu i na www.bl.uk
Radno vrijeme Čitaonica:
Pon

Uto

Sri

Čet

Pet

Sub

Ned i
engleski
javni
blagdani

09.30 09.30 09.30 09.30 09.30 09.30 Zatvoreno
17.45 19.45 17.45 17.45 16.15 16.15
Molimo, dođite najmanje 15 minuta prije zatvaranja ureda.

Radno vrijeme Čitaonica u St Pancras:
Čitaonice su zatvorene nedjeljom i na engleske javne blagdane.

Pon

Uto

Sri

Čet

Pet

Sub

Ned i
engleski
javni
blagdani

Poslovni i
IP centar,
Humanistič
ke
znanosti,
Rijetke
knjige i
glazba,
Znanost,
Društvene
znanosti

10.00
20.00

09.30
20.00

09.30
20.00

09.30
20.00

09.30
17.00

09.30
17.00

Zatvoreno

Azijski i
Afrički
studiji,
karte i
rukopisi

10.00
17.00

09.30
17.00

09.30
17.00

09.30
17.00

09.30
17.00

09.30
17.00

Zatvoreno

Radno vrijeme izložbenih galerija i prodavaonice:
Pon

Uto

Sri

Čet

Pet

Sub

09.30 09.30 09.30 09.30 09.30 09.30
18.00 20.00 18.00 18.00 18.00 17.00

Ned i
engleski
javni
blagdani
11.00
17.00

Sva naznačena vremena su UK lokalno vrijeme.

Kako nas naći
Vlak

Najbliže željezničke postaje su St Pancras International, King’s
Cross, King’s Cross i Euston.
Najbliže postaje podzemne željeznice su King’s Cross St
Pancras, Euston i Euston Square.

Autobus
Autobusne linije 10, 30, 73, 91, 390 i 476 prolaze pored zgrade.

Automobil/motor/bicikl
Najbliža parkirališta su u Marchmont Street i Judd Street, a
parkiranje uz naplatu dostupno je na Ossulton Street. Naša
Piazza ima natkriven prostor za bicikle.
www.bl.uk
Tel. +44 (0)843 208 1144

