SORKIKÁPOLNA KÖNYVTÁRI, INFORMÁCIÓS ÉS
KÖZÖSSÉGI HELY HASZNÁLATI SZABÁLYZATA
A 2012. évi CLII. törvénnyel módosított, a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény szabályozza a nyilvános könyvtári
ellátást, ezen belül a könyvtárhasználók jogait és kötelezettségeit.
A SORKIKÁPOLNA KÖNYVTÁRI, INFORMÁCIÓS ÉS KÖZÖSSÉGI HELY ennek
megfelelően az alábbiak szerint határozza meg szolgáltatásainak igénybe vételét.
A használati szabályzat – a működés zavartalanságát biztosító eszközrendszer és
dokumentumvagyon, illetve mások használati jogának védelmében – minden használóra nézve
kötelező. A látogatónak jogában áll – személyesen vagy írásban – a használati szabályzatról véleményt
nyilvánítani a könyvtár fenntartójánál levélben, telefonon vagy személyes konzultáció útján.
A könyvtári, információs és közösségi hely állományrészeinek elhelyezése
Az állomány felnőttek és gyermekek számára közös, szabadpolcos könyvtári térben található.
A szolgáltatások igénybevételének szabályozása
A szolgáltató hely használóját a fenntartó döntése alapján, illetve a kulturális törvény és a
könyvtárhasználók jogait szabályozó törvényi rendelkezés előírásai alapján a könyvtár ellátási
alapszolgáltatásainak mindegyike ingyenesen illeti meg:
1. beiratkozás/kölcsönzés,
2. a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek (időszaki kiadványok, kézikönyvek)
helyben használata,
3. információ a magyar könyvtári rendszer szolgáltatásairól,
4. könyvtárlátogatás, rendezvényeken való részvétel.
BEIRATKOZÁS
A könyvtár használójának beiratkozáskor a következő személyes adatokat kell közölnie és igazolnia:
teljes név, anyja neve (nőknél leánykori név), születési helye, születési ideje, lakcíme, személyi
igazolványának vagy útlevelének száma.
14 éven aluli gyermek beiratkozásához a szülő/gondviselő kezességvállalása szükséges.
A használó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat köteles bejelenteni.
A könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint gondoskodik.
AZ IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK
Kölcsönzés:
•
•
•

A szolgáltató hely rendelkezésre bocsátja – a kézikönyvtári állományrész
kivételével – helyben lévő állományát és kurrens folyóiratainak korábbi számait.
A könyvek kölcsönzési ideje három hét (21 nap), a folyóiratok régebbi számaié
és a nem hagyományos dokumentumoké egy hét (7 nap).
Egy alkalommal 9 kötet, 3 nem hagyományos dokumentum és egy régebbi
folyóiratszám kölcsönözhető.

•

A kölcsönzési határidő – amennyiben az adott dokumentumra nincs előjegyzés –
egy alkalommal meghosszabbítható.

Ha az olvasó a kölcsönzési határidőre leteltével a dokumentumokat nem hozza vissza, illetve a
kölcsönzési határidő meghosszabbítását nem kérte, a lejáratot követő egy hét után fel kell szólítani a
dokumentumok visszaszolgáltatására. Ha az olvasói a megismételt felszólításra sem szolgáltatja vissza a
lejárt kölcsönzési határidejű dokumentumokat, a Sorkikápolnai Könyvtár hivatalos felszólítást küld a
késedelmes olvasónak.
Előjegyzés:
Ha a keresett mű kölcsönzésben van, a használó kérheti, illetve a könyvtár felajánlhatja annak
előjegyzésbe vételét.
Könyvtárközi kölcsönzés:
Az olvasó részére azokat a dokumentumokat, amelyek a kihelyezett állományban nem találhatók meg, a
Berzsenyi Dániel Könyvtártól kérhetők meg.
A könyvtárközi kölcsönzésben érkező dokumentumok kölcsönzési határidejét a küldő könyvtár
határozza meg.
Helyben használat:
Az állományból nem kölcsönözhető, csak helyben használatra szánt dokumentumok a kézikönyvek,
illetve a kurrens folyóiratok legújabb számai és az esetleges helyismereti vonatkozású kiadványok.
Felvilágosítás, tanácsadás, tájékoztatás:
A szolgáltató hely valamennyi használója jogosult a felvilágosításra a magyar könyvtári rendszer
működéséről, a helyben lévő állományról.
A helyben szolgálatot teljesítő könyvtáros az olvasók dokumentumválasztását ajánlásokkal, alapvető
információs igényeik kielégítését pedig anyaggyűjtéssel segíti. A helyben ki nem elégíthető információs
igényeket továbbítja a Berzsenyi Dániel Könyvtárhoz.
Rendezvények:
A Sorkikápolnai Könyvtár, Információs és Közösségi Hely a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer éves programajánlata alapján biztosítja a helyi igényeket kielégítő közösségi, olvasást és
könyvtárat népszerűsítő programokat.
A szolgáltató helynek az a látogatója, aki az e szabályzatban meghatározott előírásokat nem
tartja magára nézve kötelezőnek, viselkedésével zavarja a rendeltetésszerű működést és többi
látogatót, a használattól meghatározott időre eltiltható, illetve használói jogosultsága
korlátozható.
A használói jogok korlátozásának illetve a kizárás mértékének arányban kell lennie az okozott kár
nagyságával.
A maximális eltiltási idő egy év. Az eltiltás írásba foglalása az érintett felek meghallgatása után a
település jegyzőjének hatáskörébe tartozik.

A használói jogok korlátozására, amelyet szóban kell az érintett használóval közölni, a könyvtáros
jogosult.
A könyvtár munkatársa ellen irányuló, közbotrányt okozó veszélyeztetés esetén a fenntartó büntető
feljelentést kezdeményez.
Sorkikápolna, 2015. április 28.
…………………………….
Nárai László
polgármester
Záradék:
Jelen szabályzatot Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 18/2015. (IV 28.)
Képviselő-testületi határozatával hagyta jóvá.
Sorkikápolna, 2015. április 28.

Dr. Varga Krisztina
jegyző

Könyvtári, információs és közösségi hely használati szabályzat
1. számú melléklete
A SORKIKÁPOLNA KÖNYVTÁRI,
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Hatályos: 2015. április 28.
1.
1.1

SZJ 92.51.11 Könyvtári szolgáltatás
Tárgyi adómentes
Beiratkozási díj:
- A könyvtári szolgáltatóhely valamennyi használója számára – kortól, foglalkozástó függetlenül
– ingyenes

2.

SZJ 72.60.1 Egyéb számítástechnikai szolgáltatás ingyenes.
gépidő internethasználatra

Sorkikápolna, 2015. április 28.
……………………………………
Nárai László
polgármester

Könyvtári, információs és közösségi hely használati szabályzat
2. számú melléklete

A SORKIKÁPOLNAI KÖNYVTÁRI, INFORMÁCIÓS ÉS KÖZÖSSÉGI HELY
NYITVATARTÁSA

KEDD
17:00 – 19:00
PÉNTEK:
17:00 – 21.00
VASÁRNAP:
17:00 – 19.00

Könyvtári, információs és közösségi hely használati szabályzat
3. számú melléklete

Számítógép-használati Szabályzat

1. A számítógépeket csak érvényes olvasói jeggyel rendelkező, a tárgyévben beiratkozott
olvasó használhatja. Az olvasó a könyvtári szolgáltató helyre való beiratkozással tudomásul
veszi és elfogadja a számítógépes rendszer, az Internet használat alább megfogalmazott
szabályait is.
2. Az érvényes olvasójegyet a számítógép használata előtt a felügyeletével megbízott
személynek, illetve a könyvtári szolgáltató hely könyvtárosának be kell mutatni.
3. Egy számítógépen egyszerre csak egy felhasználó dolgozhat.
4. A számítógépek be –és kikapcsolását csak a számítógépes rendszer felügyeletével megbízott
személy, illetve a községi könyvtáros végezheti el.
5. A rendszer működésében észlelt bármely rendellenességről, valamely tartozék esetleges
hibájáról a számítógépes rendszer felügyeletével megbízott személyt, illetve a könyvtárost
azonnal tájékoztatni kell.
6. Az Internet (Világháló) nem használható törvénybe ütköző cselekményekre (adatok
illetéktelen használata, módosítása, megrongálása, megsemmisítése), más vallási, etnikai,
politikai vagy egyéb jellegű, érzékenységet sértő, zavaró tevékenységre!
7. Az internet használata díjmentes.
8. A számítógépeken saját tulajdonú mágneslemezt illetve bármely más adathordozót csak
vírusellenőrzés után lehet használni. Ennek ellenőrzése a könyvtáros feladata.
9. A számítógépeken végzett munkafolyamatok esetén kérjük, hogy szíveskedjenek az alábbi
egyéb szempontokat figyelembe venni:
•
•
•
•

A beállított képernyőt a használatot követően az eredeti állapotban kell hagyni.
Saját profil kialakítása és ezen belül saját könyvtárrendszer kiépítése lehetséges, szükség
szerint ehhez kérhető a számítógépek felügyeletével megbízott személy, illetve a
könyvtáros segítsége.
A gépre mentett adatokhoz a többi használó is hozzáférhet. Adatvesztésért az
intézmény felelősséget nem vállal.
Kerülni kell a gépek felesleges telítését, ezért ha valamit már nem használ, szíveskedjék
azt törölni.

10. Amennyiben a használó a számítógépet, annak szoftver illetve hardver eszközeit
károsítja, az okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik.
11. A fenti szabályok, előírások bármelyikének megszegése a szolgáltatás igénybe vételéből
adódó teljes kizárást vonja maga után.

12. Jelen szabályzat a használatkor szerzett tapasztalatok alapján változhat, ezért kérjük
valamennyi használó véleményét, javaslatát.
Sorkikápolna, 2015. április 28.
…………………………….
Nárai László
polgármester

