Könyvtárhasználati szabályzat
Érvényes: 2017. január 1-jétől a 42/2017. (III.8.) számú ÖK. határozat alapján
A települési és térségi szolgáltatásokat ellátó Halász Boldizsár Városi Könyvtár általános
gyűjtőkörrel rendelkező nyilvános közkönyvtár, mely feladatának tekinti minden olvasói réteg
érdeklődésére számot tartó szak- és szépirodalmi dokumentumok beszerzését és
hozzáférésének biztosítását.
A könyvtárhasználat feltételei
A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti minden érdeklődő - magyar és külföldi állampolgár, amennyiben használatának szabályait betartja.
Könyvtári taggá válik az, aki személyi adatait megadja, hiteles okmánnyal (személyi
igazolvány, útlevél) azokat igazolja és tagdíját befizeti. 14 éven aluli használó könyvtári
tagságához szülőjének, gondviselőjének a kezessége szükséges. A könyvtárhasználó
adatainak megváltozását köteles bejelenteni
A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:
- a könyvtárlátogatás,
- a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata,
- az állományfeltáró eszközök használata,
- információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.
Beiratkozáshoz kötött szolgáltatások:
- meghatározott számú dokumentum kölcsönzése meghatározott időre,
- könyvtárközi kölcsönzés bonyolítása,
- kölcsönzés alatt lévő dokumentumok előjegyzése, hosszabbítása.
A könyvtár nyitva tartásának rendjéről a könyvtár szakmai vezetője dönt. A könyvtár
fenntartója egyéb okok miatt elrendelheti a könyvtár zárva tartását.
Beiratkozás, regisztráció
A beiratkozás egy évre szól és a könyvtár összes részlegének használatára feljogosít. A
könyvtárhasználó a beiratkozás során olvasójegyet kap, mely másnak át nem adható,
tulajdonosa a dokumentumokért ezzel vállal felelősséget.
A beiratkozáskor a következő személyes adatokat kell közölni és igazolni: név, édesanyja
neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma,
elérhetőség.
A regisztráció ingyenes, melyhez személyi igazolvány vagy útlevél szükséges.
A közölt személyes adatokat a könyvtár a személyi adatok védelméről szóló jogszabályok
figyelembevételével kizárólag könyvtári célokra használja.

Kölcsönzés, hosszabbítás
Könyvtári dokumentumot csak érvényes olvasójeggyel lehet kölcsönözni.
Az olvasójegy megváltása után ingyenes a kölcsönzés, természetesen a szabályzatban
rögzített feltételekkel (határidő, darabszám stb.) Nem kölcsönözhető a helytörténeti
különgyűjtemény, valamint a folyóiratok legfrissebb számai.
- Egy alkalommal 5 dokumentum (felnőtt), illetve 3 dokumentum (gyerek) kölcsönözhető.
- A kölcsönzés időtartama: 3 hét
- Az olvasójegyen szerepel a lejárati dátum, valamint a kölcsönzött dokumentum darabszáma.
- A kölcsönzés 2 alkalommal meghosszabbítható, kivéve, ha az adott dokumentumot
időközben más olvasó is kérte, illetve előjegyezte.
- Új dokumentum csak akkor kölcsönözhető, ha az adott olvasónak a könyvtárban nincs
tartozása.
- A könyvtár bizonyos állományrészei (kézikönyvtári, helytörténeti dokumentumok)
elsősorban helyben, az olvasóteremben használhatók.
- A kézikönyvtár dokumentumai zárás előtt 1 órával kölcsönözhetők a legközelebbi nyitás
időpontjáig.
- A könyvtárközi kölcsönzéssel kért dokumentumok használatának feltételeit a kölcsönadó
könyvtár szabja meg; a postaköltség térítése az olvasót terheli.
- Az előjegyzés és a hosszabbítás kérhető telefonon (+36/29-360-529) vagy e-mailben
(dabasikonyvtar@gmail.com), esetleg facebookon (Dabas Könyvtár).
Számítógép- és internethasználat
A Halász Boldizsár Városi Könyvtár célja, hogy biztosítsa látogatóinak az információkhoz
való hozzáférést a következő feltételekkel:
- az olvasóteremben olvasói használatra elhelyezett számítógépeket érvényes olvasójeggyel
(Halász Boldizsár Városi Könyvtár) rendelkező vagy regisztrált, 14. életévüket betöltött
személyek használhatják,
- a számítógépet használni kívánó olvasónak a könyvtárosnál szándékát jeleznie kell, majd ezt
követően az általa kijelölt számítógép mellett foglalhat helyet,
- a gépek használatát a könyvtár zárása előtt 15 perccel be kell fejezni,
- saját adathordozó (CD, DVD, pendrive) az olvasószolgálatnál történő bejelentéssel
használható,

- nyomtatási szándékot előre kell jelezni a könyvtárosnak,
- az olvasó csak a könyvtárossal egyeztetett szolgáltatásokat veheti igénybe,
- a könyvtáros szükség esetén korlátozhatja a számítógép-használat időtartamát,
- az olvasó köteles minden üzemzavart (pl. a program nem indul, a gép lefagy) azonnal jelezni
a könyvtárosnak,
- a számítógépben vagy programban kárt okozó olvasó anyagi és büntetőjogi felelősséggel
tartozik.
A könyvtár a nyilvános használatra kijelölt számítógépeken/re létrehozott, tárolt vagy letöltött
objektumokért felelősséget nem vállal, azokat bármikor – előzetes figyelmeztetés nélkül –
eltávolíthatja.
Egyéb könyvtárhasználati feltételek:
A könyvtárhasználó köteles a könyvtár dokumentumainak épségére vigyázni. Elvesztett vagy
megrongált dokumentum esetén elsősorban a dokumentum egy másik, ugyanazon kiadású
példányát kell az olvasónak beszereznie, ha ez nem sikerül, a könyvtár a dokumentum
gyűjteményi értékét kéri, amely a dokumentum eredeti árának többszöröse is lehet.
Kérjük a könyvtárhasználókat, hogy ügyeljenek a csendre, biztosítva a nyugodt olvasást,
tanulást. Azokat, akik közösségellenes magatartásukkal zavarják a könyvtár rendjét, a
könyvtári munkát, valamint szándékosan kárt okoznak a gyűjteményben (vagy arra kísérletet
tesznek), az intézmény kizárhatja használói köréből.
A csomagmegőrző igénybevétele kötelező. Az olvasói térbe kizárólag a jegyzeteléshez
szükséges eszközöket és a személyes iratokat, értékeket tartalmazó kisméretű táskát lehet
bevinni.
Ittas személy az intézményben nem tartózkodhat. A könyvtár egész területén tilos a
dohányzás.
A könyvtárhasználó jogosult - szóban, vagy írásban - a könyvtár szolgáltatásaival összefüggő
kérdésekben észrevételt, javaslatot tenni; kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat
módosítását.
A könyvtárhasználati díjakat a díjszabás tartalmazza.

Dabas, 2017. 01. 01.
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