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Könyvtárh asználati
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A kulturális javak védelmérő| sző|ő 1,gg7.évi CXL. tv. szabályozzaa nyilvános

könyvtári ellátást, ezenbetül a könyvtárhasználók

jogait és a könyvtári használat

feltételeit. }elen szabáIyzat - a dokumentumok és a könyvtárhasználók

jogának

védelme érdekébena könyvtár hasztrálókra nézve kötelező érvényŰ.A
látogatónak, hasznáIónak jogában áll szóban vagy írásban a használat
szabályaíról véleményétkinyilvánítani folvasók könyvé, telefon, levél vagy
személyes konzultáció alapján a munkakörileg illetékes kollégáknálJ.

I.

Könyvtárhasználat A Könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki
a könyvtárhasznáiati

nézve kötejezően

szabál},zatot, valamint a könyvtár Házirendjét rnagára

elislneri, Á tiasználó}.,lehsínek: Flön3rvtári tagok:
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esetben a ievelezési címet keli megadni,] személyíi gazo lványának,
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éven aluli [áitalános iskolai tanuló] használó könyvtári tagságához szr,ilőjének,
gondviselŐjének, mint jótállónak a kezessége szükséges. A jótálió adatait a
jótállási nyilatkozaton fel
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tuntetni, Az olvasói nyilvántartást a jótállónak
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intézményekrevaló jcgosultságot a,,Magyar
igazoivány'' és a 18/Zűű3
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NKOM renclelet aiaPján kiad*tt igazolás
eg3.,üi[es feirnuiatásávai kaphatják
meg.
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Az oivasó a beiratkozássaÍ egyirJejűt eghazzájár,i-li
személyi adatainak
rögzítéséhez és annak kezeiéséhez.
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A KŐnYvtár a szernéiYi adatokat kízáróiag
az olvasói nyíivánta rtás szárrlara lcéri,
és az adatvédelmi törvény előírásainak
megfelelően kezeli,
8.

Az olvasó bármikor betekinth et azőt
érintő nyilvántartásba, tartozásáről
nyomtatott listát kérhet díjtalanul,
9.

Ha az olvasó tagságát megszünteti
- és nincs tartozása , vawciíjhátraléka a
kÖnYvtár'felé - adataít tÖrÖljük az
olvasói nyilvántartásból, 10. A személyi
adatváltozás bejelentése a könyvtárhaszná]ó
, ilváItozás áwezetése a tcinyvtar
kötelessége.

III.

A Könyvt ár szo|gáltatásai

:

A kÖnYvl:ár l átogatók számára ingven
esen biztosított szol gáltatások:
Információ a KÖnYvtár szolgáltatásairól
fszemélyesen, telefonon, elektronikus
formában, EgYé ni és cs opo rto s látogatás
ok, könyvtá rhasználati b emutatók,
foglalkozások e]Ői"e egyezieteti időpontban,
Könyvtári renciezvéni;eken v_aió
részvétei, ÁllornánYfeltáró eszközök,
elektronikus kalaiógusok hasznájata.
Hell'bg6 használat, Áttalános -- és
szaktá;ékoztatás, irrternet hasztráia|,
nyomtatás és fénymásolás.
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3, Csak éi:r'énYesoivasóleggvei rendeii<ező cil,asli jcg*suit a köir:sörirési* :s

kÖrrYvtárkÖzi kÖicsÖnzésre, A személyes kölcsönzéstő1

csak kivételesen,

meghatalmazás ellenében [p1, betegség eseténj egyetlen dokument,um erejéig
tekintünk el"
4. KÖlcsÖnÖzni csak a tat,tozások {dokumentum, késecieimi díj stb"J rendezése

után lehetséges,
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Az egIszeire kolcsönözhető

dokumentumok száma összesen: B db. Ingyen

kÖlcsÖnÖ zheT,Ő: könyr: db

/3 hét, kotta : db /3 hét, hírlap, folyóirat: [amely nem
archiválandÓ, a legfrissebb szám kivételével db/hét, hanglem ez: db hét,

f

hangoskÖnYv: egyedi elbírálás alapján Kezelési költségek felszámolásával
kÖlcsÖnÖzhetŐ: videokazetta: db/nap DVD, CD-RoM: db/nap CD
fhangfelvétel]
db/2 nap hangkazetta: db/2 nap

:

GYermekek [14 év alattiak], felnőttek számára készült dokumentumokat
fkonyv,
audiovizuális] nem kölcsönözhetnek,
7. Olvasótermi dokumerrtum kölcsönzését
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B. X4 éven aiuii könYvtár-használók

az ülvasóiel,nrei ós a Heiyismereii

Gyűjtenrényt csak tanulmányaikhoz használhatlák - amennyiben a
Gye rnrekkö nyvtárb an ne rn ta lál nak rnegf'ele i ő anvagot,

és e

A kÖnYvtárkÖzi kÖlcsÖnzést csak
[14 év felettiJ beinatkozotf olvasók vei:ei:ik
igénybe.
9,

Az Ülvasójegv tulajricrnosa teijes feleiősségg*i
tart*zik a köicsönzöti
dokumentu mokért!
10,

Hnsszabbítás
A lejárati határ-időn beliii egy alkaiomnrai
ieh*tőség van a kőlcscnzési hatál,id11
m egh ossza}r b ítására sze mélyesen,
tel efc no n vagy l nte rn eten keresztül,
2, Nem hcsszabbíthaió iejári haiáridejű,
iil. előjegy*zeit könlq fo!5rgi166,
1,

}rangzó-

és videódokumentum,

Helyben használat
Az olvasótermek, a Helyismereti Gyűjtemény,
a Médiatár állománya és a
számítő gépes adatbázisok csak h elyb
en használhatók,
1,

2' A helYben használatot biztosító
övezetek haszná]a tára akövetkező szabályok

érvényesek:az olvasóterem, a Helyismereti
Gyűjtemény, Médiatár; Internet_
szolgáItatás csak érvényes0lvasójeggyel,
vagyNapijeggyel vehető igénybe,
amely a kölcsönzési adminisztrációban,
i]l. azólvasóteremben válthatók
és
kÖnYvtárhasználat alkalmával bemutatandó,
A Hírlapolvasó használata ingyenes,
3, A dokumentllrn0kat és
l va$Y a kön5,T ltáni szolgáltatásokat a tájékcztató
konyvtárosoktól kell kérni,
4, A kulÖnleges

ertekkei bíró vagy sériilékenyciokumentumokrói
szkennelésse!
vagy digitáiis fotózássai készíthető
másolat,
A kon-vvtár zárva iar:ási icleje alaii iehetőség
1,3tl á l,;ejvbeli hasriráj:
ijokttn:entriilok nregira|ár*zcit cial,airtairrak
5,

{tegf,e_ljr-iii,,

2 Liokuntel:tl_i;;: J i}iili.rl

tÖrténŐJ glviteiére Írásbeli errgedély alapjárr, Á könyvek elvitelét
a műszakvezető
vagY osztálYvezetŐ, szombaton az ügyeletvezető engedély
;zi. Számítógép- és

Internetirasználat Az oktatásilkuta.tá-si feladatckhoz kívánunk
segítséget
nyújtani, amikor olvasóink számára lehetővé tesszük az informatikai
elérhető

szolgáltatások igénybe véteiet" Á heirat}<ozott oivasó ingyenes internet
hasznáíati
ideje rnaxinrum 1 óra"

Nyitvatartás
Hétfő:
Kedd:
Szerda:

09:00-14:00

Csütörtök:

09:00-14:00

Péntek:

09:00-14:00

09:00-].4:00

09:00-14:00

szombat: zárva
Vasárnap: zárva

Iskolások látogatásai
Tanítási naPokon, szÜnetben max.

tartózkodhat a

kö

1,0

fő és 1 kísérő [ pedagógus,tanár; tanítóJ

nyvtárban.

A gyerekek tanítási időben, tanítási Óra alatt csak
tanártanító jelenlétében és
engedélyéveltartózkodhat a könl,vtárban,

Az iskoiaudvart elválasztó kaput csak tanár, lakarító,
karbantartó, körryvtáros
nyithatja kilzárla be, A kapunak niinden esetbren zárvakell
]ennie,

A gYerekek éPségéért
kÖnyvtár látogatáson, szünetben történő kölcsönzésért
a
velük szüneten lér,ő tanár,, tanító vállal f-elelősséget.

űsztáiyük iátcgatásaínak beosztás

a

A dokumentumok védelme
és rnegőrzése érdekében
ezeket a szankciókat
vezetjük be:

Hétfő:

1,,2,,3 " clsztáiyos tanu

Kedd:

4

Szerda:

6. asztáIyos tanulók

Csütörtök:

7, osztáIyos tanulók

Péntek:

,\

jók

osztált,os tanulók

B. osztályos

tanulók

A kÖnYvtár ma már kÖzÖsségi
hely, partnerként működünk
együtt az olvasókkal,
szabadabb légkÖrt teremtve,
De, hogy ez a szabadság
és kényelem megmaradjon
fontos, hogy a könyvtár látogatói
is betartsanak néhány szabáIyt,trogy
se
egymást ne zavarjáh se a könyvtár
működését ne akadáIyo zzák.

Amit szabad:
- segítséget, tanácsot
kérni, gyakorlatilag

bármiben.

- kabátokat, táskákat,
csoma got azelőtérben elhelyezni.
- közösen tanulni.
- beszélgetni vagy
teiefonálni, úgy, hogy másokat
ne zavarjunk.
- zenét hallgatni

füIhallgatóval,

- inni, de csak palackbóI.

-Amit
-

nqm szabrad:

könyvtárból

dokumenturnot kölcsönzés néiküi elvinrii.

- enni.
- másokat zavarni.
-

bármit hangosan hallgatni"

- általánosan elfogadctt

viseikedésí normáknak elientmondóan viselkedni.

- szernetelni, rend_etlenséget hagyni.

A nYugaiom megzavarása, clokumentumok
rongálása, vissza hozataiának
elmaradása azonnali kitiltást eredm ényez!
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