
Könyvtárhasználati szabályzat 

        Az intézmény II. Rákóczi Ferenc ÁMK - Könyvtár. Közművelődési és iskolai könyvtár. 

A dokumentumok védelme, ill. a könyvtárhasználók igényeinek érvényesítése érdekében a használat 

feltételeit az alábbi szabályzat tartalmazza: 

• A könyvtár használatára jogosultak mindazok, akik beiratkoztak a könyvtárba és ezzel annak 

szabályait elfogadták 

• A könyvtári tagság 1 évre érvényes 

• A beiratkozás ingyenes 

• A könyvtárhasználónak beiratkozáskor a következő személyes adatokat kell közölnie és 

igazolnia: név, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának (vagy útlevelének száma). 

•  Gyerekeknek a beiratkozás előtt szüleikkel jótállási nyilatkozatot kell kitölteniük. Az adatokban 

bekövetkezett változást az olvasó köteles bejelenteni. 

• A könyvtárból könyvet csak a könyvtáros tudtával szabad kivinni.  

• A könyvtár állományának következő része csak helyben használhatók: KÉZIKÖNYVEK 

• A dokumentumokat 3 hétre kölcsönözzük. A kölcsönzés ideje meghosszabbítható. 

• Egyszerre legfeljebb 5 dokumentumot kölcsönzünk. 

• A kölcsönzési idő lejárta 6 hét türelmi idő után – személyesen vagy levélben - figyelmeztetjük 

olvasóinkat. 

• Az elveszett, megrongált dokumentumért térítési díjat számolunk el. 

• Letét a szaktantermekbe: abban az esetben, ill. annyi példányban adható, hogy a könyvtár-

helyiségben legalább 1 példány maradjon helyben használatra. A szaktantermekbe a letéti anyagot 

szeptember hónapban kérjék és vegyék át a nevelők. A letéti anyagért a kölcsönző tanár teljes anyagi 

és erkölcsi felelősséget vállal.  

• A foglalkozásokat, tanítási órákat a tervszerű és az ütközésektől mentes munka érdekében 

egyeztetni kell a könyvtárossal, és a tanmenetben fel kell tüntetni. A foglalkozások tartalmi 

színvonaláért a nevelő és a könyvtáros egyaránt felelős. 

• A könyvtárunkból hiányzó dokumentumok könyvtárközi kölcsönzéssel bocsátjuk olvasóink 

rendelkezésére. Telefonon, faxon közvetítve kéréseinket igénybe vesszük a szolgáltatásokat az Illyés 

Gyula Megyei Könyvtárban, amely az Országos Dokumentumellátó Rendszer tagja, s ingyenesen 

biztosítja az információhoz és dokumentumhoz való gyors hozzáférést. 

• A számítógépeket, internetet csak beiratkozott olvasók használhatják, bővebben a számítógép 

használati szabályzatban. 

• A nyomtatásért, fénymásolásért fizetni kell 

• A könyvtár épületét, mellékhelyiségét, berendezéseit, eszközeit, dokumentumait köteles 

mindenki rendeltetés szerint használni, az okozott kárt megtéríteni. A könyvtárban elvárt a kulturált 

magatartás. 


