A Hunyadi János Evangélikus Általános Iskola Könyvtárának
könyvtárhasználati szabályzata
1. A könyvtár használóinak köre
Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. Az iskolai könyvtárat az iskola
tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói és a tanulókon keresztül a
szüleik használhatják. Szükség esetén az iskola tanulói számára előadást, foglalkozást
tartó külső nevelő is igénybe veheti a foglalkozás megtartásához szükséges könyvtári
szolgáltatást.
A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.
2. A könyvtárhasználat módjai
-

helybenhasználat,
kölcsönzés,
csoportos használat

2.1 Helybenhasználat
Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:
- a kézikönyvtári állományrész,
- a különgyűjtemények: audiovizuális (AV) anyagok, elektronikus
dokumentumok, muzeális dokumentumok, folyóiratok (legutolsó
számok)
A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára,
indokolt esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik.
A könyvtárostanár szakmai segítséget ad:
- az információk közötti eligazodásban,
- az információk kezelésében,
- a szellemi munka technikájának alkalmazásában,
- a technikai eszközök használatában.
2.2 Kölcsönzés
A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtárostanár tudtával szabad kivinni.
Dokumentum(ok)at kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való
rögzítéssel szabad.
A kölcsönzés nyilvántartása a Szirén Integrált Könyvtári Rendszert alkalmazva
számítógépes.
A könyvtárból egy alkalommal 3 dokumentum kölcsönözhető 3 hétre. A
kölcsönzési határidő egy – indokolt esetben két – alkalommal meghosszabbítható
újabb három hétre. A több példányos kötelező és ajánlott olvasmányok kölcsönzési
határideje a tanítási órán történő feldolgozás idejéig meghosszabbítható.
A kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyezhetők.
A kölcsönzési határidő lejárta után egy hét határidőt ad a könyvtár, amely után
a dokumentumokat késve visszahozó tanulók dokumentumonként és munkanaponként

10 Ft késedelmi díjat fizetnek a könyvtárnak, amely díjak összegét a könyvtár a
következő tanév elején könyvtári dokumentum vásárlására fordítja. A könyvtárral
szemben fennálló türelmi időn felüli késedelem, tartozás ideje alatt a kölcsönzés nem
vehető igénybe.
Nem veheti igénybe a könyvtári szolgáltatást az a tanuló, aki az elemi emberi
közösségi normákat megszegve viselkedésével akadályozza mások számára a könyvtár
rendeltetésszerű használatát, a könyvtári munkát, a könyvtár dokumentumaiban,
eszközeiben vagy a raktári rendben szándékosan kárt okoz.
A pedagógusok a tanév során egy-egy tananyagrészhez a szükséges
mennyiségű dokumentumot az anyagrész feldolgozásához szükséges ideig
használhatják.
A mindennapos tanuláshoz, tanításhoz egész évben folyamatosan használt
dokumentumok egy tanévre kölcsönözhetők. A tanév végén meghatározott határidőig
minden kölcsönzésben lévő dokumentumot vissza kell juttatni az iskolai könyvtárba.
Az elveszett vagy rongálástól könyvtári használatra alkalmatlanná vált
dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár számára
szükséges más művel pótolni.
A könyvtár nyitvatartási ideje:
Hétfőtől péntekig délelőtt 10.45-től 11.45-ig, délután 12.30-tól 16 óráig.
2.3 Csoportos használat
Az osztályok, a tanulócsoportok, a szakkörök részére a könyvtárostanár, az
osztályfőnökök, a szaktanárok, a szakkörvezetők könyvtárhasználatra épülő
szakórákat, foglalkozásokat tarthatnak.
A szakórák, foglalkozások megtartására az összeállított, a könyvtári nyitva tartásnak
megfeleltetett ütemterv szerint kerül sor.
A könyvtárostanár szakmai segítséget ad a foglalkozások megtartásához.
3. A könyvtár egyéb szolgáltatásai:
-
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információszolgáltatás,
szakirodalmi témafigyelés,
irodalomkutatás,
ajánló bibliográfiák készítése
Internet-használat.

