A könyvtári szolgáltató hely használatának szabályzata
A könyvtárba beiratkozhat minden magyar állampolgár, aki a könyvtárhasználati szabályzatot
elfogadja és betartja. A könyvtári tagság egy naptári évre szól, és minden év elején megújítható.
(Tartozás esetén a tagsági viszony csak a tartozás rendezése után szűnhet meg.) Beiratkozáskor a
következő személyes adatokat kell megadni és igazolni:
–
név,
–
születési hely és idő,
–
anyja neve,
–
lakcím (ideiglenes lakcím),
A könyvtár a személyi adatok védelméről az idevonatkozó jogszabályok szerint gondoskodik.
Beiratkozási díj egy naptári évre:
A Képviselő –testület határozata szerint a könyvtári beiratkozás mindenki számára ingyenes.
A könyvtár szolgáltatásai:
A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg az alapszolgáltatások.
1. Ingyenes alapszolgáltatások:
– könyvtárlátogatás,
– az állomány helyben használata,
– az állományfeltáró eszközök használata,
– információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.
– nyomtatás, fénymásolás (díjfizetés ellenében)
Fekete-fehér nyomtatás:
Fekete-fehér fénymásolás:
Színes nyomtatás, csak önéletrajz 1 db kisméretű képpel:

2.

20 Ft
15 Ft
50 Ft

Minden, az első pontban fel nem sorolt szolgáltatás beiratkozáshoz kötött. Igénybe
vehető szolgáltatások az alapszolgáltatásokon túl:
– könyv, napilap és folyóirat, CD, DVD kölcsönzése,
– könyvtárközi kölcsönzés,

A könyvtárat a látogatók csak nyitvatartási időben használhatják. Kivéve a szervezett
foglalkozásokat és rendezvényeket.

A kölcsönzés szabályai:
o
Az olvasó minden alkalommal hozza magával az olvasójegyét.
o
Egy alkalommal kölcsönözhető dokumentumok száma: 8 db.
o
Kölcsönzési határidő: 1 hónap
o
Hosszabbítási lehetőség: 2 alkalommal
o
Nem, illetve csak külön engedéllyel kölcsönözhetők ki a kézikönyvek, friss napilapok és
folyóiratok stb. Ezeket a dokumentumokat legkésőbb a következő kölcsönzési nap elején vissza
kell hozni.
o
A kölcsönzés alatt álló dokumentumra olvasói kérésre előjegyzés vehető fel.
o
Ebben az esetben a dokumentum nem hosszabbítható. A dokumentum beérkezéséről az
előjegyzőt a könyvtár értesíti.
A könyvtár könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítja azokat a dokumentumokat, amelyek nem
találhatók meg az állományban. A kérés díjtalan, de esetenként a küldő könyvtárkölcsönzési díjat
kérhet, ennek összege, valamint a visszaküldés postaköltsége a kérőt terheli.
o
Az elveszett vagy megrongált könyvtári dokumentumok árát az olvasó köteles megtéríteni
a mindenkori becsült forgalmi értékén.
o

A könyvtáros segítséget nyújt a katalógusok, adatbázisok, internet használatához.
A könyvtár állományát és szolgáltatásait csak rendeltetésszerűen szabad használni, a kárt okozók
kötelesek az okozott kárt megtéríteni. Különösen indokolt esetben (sorozatos károkozás,
szabályszegés stb.) a könyvtár használatától az olvasó időlegesen vagy véglegesen eltiltható.
A könyvtár munkahely, ezért minden használójától elvárjuk a fegyelmezett, csendes magatartást.

Jelen szabályzat megsértéséből eredő károkért a felhasználók anyagi felelősséggel
tartoznak.
Dátum:..................................
..................................................
fenntartó

