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Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár
Városi Könyvtár

Könyvtárhasználati szabályzat

A tiszakécskei Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár nyilvános
közkönyvtár. Dokumentumain és szolgáltatásain keresztül biztosítja a
kultúrálódáshoz, művelődéshez, szórakozáshoz szükséges információk széleskörű
hozzáférhetőségét.
Könyvtárhasználók
Könyvtári tagok
Könyvtári taggá válik az, aki személyi adatait megadja, azokat igazolja és tagdíját befizeti. A könyvtári tagság
12 hónapig érvényes.
14 éven aluli használó könyvtári tagságához szülőjének, gondviselőjének, 18 éven felüli magyar
állampolgárnak a kezessége, írásos hozzájárulása szükséges.
Külföldi állampolgár tagságához ideiglenes tartózkodási engedélyének és útlevelének, az EU tagországokból
érkezőknek - a jogszabályban rögzítettek szerint - személyi igazolványának bemutatása szükséges. Az ideiglenes
tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi állampolgár könyvtári tagságához 18 éven felüli magyar
állampolgár kezessége szükséges
Könyvtári látogatók
A látogatók csak a szolgáltatások adott körére jogosultak.

Könyvtári látogatók számára ingyenesen biztosított szolgáltatások










a könyvtár megtekintése
az állomány részeinek helyben használata
rendezvények látogatása
a könyvtár cédula-, és gépi katalógusainak használata
rendhagyó órák, könyvtárismertető,könyvtárhasználati foglalkozások szervezett csoportoknak
tájékoztatás szolgáltatásainkról, gyűjteményünkről
internet használata
eMagyarország Pont használata
közhasznú információk szolgáltatása

Könyvtári látogatók számára térítés ellenében biztosított szolgáltatások



fénymásolás
faxolás







szkennelés
számítógép-használat
nyomtatás
állományból kivont könyvek, régi újságok vásárlása
könyvtári, önkormányzati és egyéb helyi kiadványok vásárlása

Könyvtári tagsággal igénybe vehető ingyenes szolgáltatások
Kölcsönzés





könyv : 1 hónapra, max.: 10 db, háromszor hosszabbítható
CD
kézikönyv, védett könyv: korlátozottan, 3 napra, kétszer hosszabbítható, ha az adott dokumentumra
nincs előjegyzés
folyóirat, 3 napra ,a legfrissebb példányokat kivéve

Előjegyzés

Könyvtári tagoknak térítés ellenében nyújtott szolgáltatások
Könyvtárközi kölcsönzés
DVD kölcsönzés

A könyvtárhasználók kötelezettségei:





A könyvtár épületét, berendezéseit, eszközeit, dokumentumait köteles mindenki rendeltetés
szerint használni, az okozott kárt megtéríteni.
A gyűjteménybe vissza nem hozott dokumentumokért a használót, ill. jótállóját fizetési
kötelezettség terheli.
A kölcsönzési határidő után visszahozott dokumentumokért az olvasó büntetést fizet.
A könyvtár szabályait súlyosan megsértő olvasó az egyes könyvtári szolgáltatások
igénybevételéből, ill. a könyvtári tagságból meghatározott időre kizárható.

