Könyvtárhasználati Szabályzat
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Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 58. § (2)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a decsi Faluházban működő Könyvtári, Információs
és Közösségi Hely (Könyvtár) nyilvános könyvtári szolgáltatásait, a könyvtárhasználók jogait
és kötelezettségeit a alábbi Könyvtárhasználati Szabályzatban rögzíti:

Szolgáltató hely neve, címe:
Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
Decs, Rákóczi utca 2-8.
Tel.: 495-054
Email: decskonyvtar@gmail.com

Nyitvatartási idő:
Hétfőtől- péntekig: 14.00-18.00-ig
A könyvtárat a látogatók csak nyitvatartási időben használhatják, kivéve a szervezett
foglalkozásokat és rendezvényeket.

I. A Könyvtárhasználat feltételei
1. Könyvtári tagsághoz nem kötött ingyenes szolgáltatások:






Könyvtári tér használata, dokumentumainak megtekintése,
Tájékozódás a könyvtárról, a szolgáltatásokról és a könyvtári rendszerről,
Könyvtári dokumentumok (könyv, kézikönyv, folyóirat) helyben használata,
Könyvtári rendezvények látogatása,
Közérdekű információszolgáltatás,

2. Könyvtári tagsághoz kötött ingyenes szolgáltatások:
 Kölcsönzés
 Előjegyzés
 Hosszabbítás
 Könyvtárközi kölcsönzés
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a szabályzatot Decs Nagyközség Képviselő-testülete a 372017.(II.28.) önk.-i határozatával hagyta jóvá.

A könyvtári tagság feltételei
A beiratkozás alapfeltétele, hogy a könyvtárat használni kívánó személy, igazolja személyi
azonosságát (személyi ig. lakcím kártya, útlevél, jogosítvány, 14 éven aluliaknál diákig.)
A beiratkozás során az olvasó részére olvasójegyet kell kiállítani, amelyet minden kölcsönzés
alkalmával magával kell hoznia. Az olvasójegy tartalmazza az olvasó számát, nevét,
foglalkozását, lakcímét, a könyvtár nyitvatartási idejét, a kölcsönzött dokumentumok
lejáratának napját, darabszámát. Valódiságát a könyvtár pecsétje és a könyvtáros aláírása
igazolja.
A könyvtárhasználó adataiban bekövetkezett változást köteles a könyvtár felé bejelenteni.

Kölcsönzés
A könyvtár dokumentum-állománya kölcsönözhető, kivétel a csak helyben használható
kézikönyvek, újságok.
Könyvből legfeljebb 4 vihető el, kölcsönzési határidő: 1 hónap
A kölcsönzés tényét az olvasó kártya aláírásával ismeri el. Az elveszett vagy rossz állapotban,
sérülten visszahozott könyveket köteles az olvasó pótolni vagy értékét megtéríteni.

Előjegyzés
A kölcsönzésben levő, keresett dokumentumok előjegyezhetők. A dokumentum beérkezéséről
a könyvtár telefonon értesíti az olvasót.

Hosszabbítás
A dokumentumok kölcsönzési határideje egy alkalommal, az olvasójegy bemutatásával
hosszabbítható. A hosszabbításra személyesen van lehetőség, amennyiben a dokumentumra
nincs előjegyzés.

Könyvtárközi kölcsönzés
Könyvtárközi kölcsönzéssel (Országos Dokumentum-ellátó Rendszer ODR keretében)
biztosítjuk könyvtári tagjaink számára azokat a dokumentumokat, amelyek nem találhatók
meg a könyvtárban. Ez esetben a kölcsönzési határidőt a kölcsönadó könyvtár határozza meg.

II. Térítéses szolgáltatások:


Számítógép használat:………………….. 150 Ft/ óra




Internet használat: ……………………... 150 Ft/ óra
Nyomtatás, fénymásolás:…fekete-fehér … 25 Ft/ oldal
színes ………230 Ft/ oldal



Szkennelés: ………………………......... 50 Ft/ kép, lap

III. Késedelem:
Késedelem esetén a könyvtár felszólítást küld, ha az olvasó harmadszori felszólítás után sem
hozza vissza a kölcsönzött dokumentumot, akkor a könyvtár követelését polgári peres eljárás
során érvényesítheti.

IV. Egyéb rendelkezések:
A könytár használata során kérjük olvasóinkat, hogy ügyeljenek a csendre, biztosítva a
nyugodt olvasást, tanulást.
Azokat, akik közösségellenes magatartásukkal zavarják a könyvtárhasználókat, a könyvtári
munkát, valamint szándékosan kárt okoznak a gyűjteményben, a könyvtár kizárhatja
használói köréből.
A könyvtárlátogatók kabátot, táskát a fogason kötelesek elhelyezni. Az intézmény a
kabátokban, táskákban elhelyezett értékekért felelősséget nem vállal.
A könyvtárban étkezni tilos.
Dohányzás az épület egész területén tilos.

V. Hatálybalépés:
Jelen Szabályzat 2017. március 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a jelenleg hatályban lévő,
hasonló tartalmú szabályzat hatályát veszíti.

V. Melléklet:
Jelen Szabályzat mellékletét képezi a Küldetés nyilatkozat.

