Könyvtárhasználati szabályzat
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Az iskolai könyvtárat az iskola tanuló, tanárai, dolgozói használhatják. Igazgatói
engedéllyel a könyvtár másnak is rendelkezésére állhat.
Az iskolai könyvtár beiratkozási díjat nem fizettet, a tanulók, tanárok, dolgozók
automatikusan könyvtárhasználóvá válnak.
Az olvasónak a könyvtári könyvet gondosan kell kezelnie és a kölcsönzési idő
lejártáig vissza kell szolgáltatnia.
A kölcsönzési idő könyvek esetében 4 hét. Az olvasó kérésére indokolt esetben, a
kölcsönzési határidő meghosszabbítható.
A tartós tankönyveket minden tanuló kikölcsönözheti arra az időszakra, amíg a
tantárgyat tanulja. (pl. földrajz, kémia, biológia, fizika, történelmi atlasz)
Az ingyenes tankönyveket az arra jogosultak kölcsönözhetik ki, akik az
ifjúságvédelmi felelősnek a jogosultságot igazoló dokumentumot leadták.
A tartós és ingyenes tankönyvekbe tollal írni szigorúan tilos, a ceruzával írt
bejegyzéseket a használat végén ki kell radírozni. A tankönyv elejébe kérjük
tollal beírni az adott tanév számát és a használó nevét.
A könyvtár – egyes könyvek esetében – a kölcsönzési határidőt 4 hétnél rövidebb
időn belül is megszabhatja.
Késés esetén a könyvtár 10 Ft/hét/könyv késedelmi díjat számíthat fel.
Ha az olvasó a könyvet elveszti, vagy megrongálja, köteles ugyanannak a műnek
egy másik, kifogástalan állapotban lévő példányát a könyvtárnak leadni.
Ha az olvasó az elveszett, vagy megrongált könyvet nem pótolja, köteles a róla
készült fénymásolat költségeit a könyvtárnak megtéríteni.
Az olvasó csak saját részére kölcsönözhet.
A könyvtárból könyvet csak a könyvtáros tudtával, a kölcsönzési nyilvántartásba
való bejegyzés után szabad kivenni.
Kézikönyveket, hangzó és videó-dokumentumokat, multimédiás eszközöket a
könyvtár nem kölcsönöz. Ezeket csak a könyvtárban, az iskolában tanári
felügyelet mellett lehet használni.
Az olvasó egy-egy alkalommal legfeljebb 4-5 könyvet kölcsönözhet. Az
olvasónál lévő könyvek száma nem haladhatja meg a 10-et. Ebbe a tankönyvek
nem számítanak bele.
Ha az olvasó az iskola kötelékéből kilép, esetleges könyvtári tartozásait rendezni
köteles.
Internet-hozzáférés elsősorban azon könyvtárhasználókat illet meg, akik
munkájukhoz a hagyományos dokumentumokban nem találnak kielégítő
információt.
A könyvtári berendezéseket – különös tekintettel a számítógépekre – mindenki
saját felelőssége tudatában használhatja: rongálás esetén a keletkezett anyagi kárt
megfizetni, az észlelt meghibásodást a könyvtárosnak azonnal jelezni köteles.
A könyvtárban ételt, italt fogyasztani tilos.
A szabályokat megszegő olvasótól a könyvtárhasználat jogát a könyvtáros
megtagadhatja.
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