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A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai 
 
 

 
A könyvtár használata és szolgáltatásai 
 
A könyvtár legfőbb feladata, hogy a kölcsönzési időben lehetővé tegye a 
gyűjteménye használatát. 
 
A használók jogait és kötelességeit a könyvtár használati szabályzata rögzíti. 
Nevezetesen: 
• a használatra jogosultak körét, 
• a használat módjait, 
• a könyvtár szolgáltatásait, 
• a könyvtár rendjét, 
• a könyvtári házirendet. 

A használatra jogosultak köre 
 
A könyvtár nyilvános könyvtár, tehát szolgáltatásait bárki igénybe veheti. Ebből 
következik, hogy a könyvtár használói az iskola tanulói, dolgozói, valamint a 
településrész lakói. A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.  
 
A könyvtár használat módjai 
• helyben használat, 
• kölcsönzés, 
• csoportos használat 
 
Helyben használat:  
 
A helyben használat tárgyi (kutató-olvasóhelyek, technikai berendezések) és 
személyi feltételeit az iskola, szakmai feltételeit a könyvtáros-tanárok 
biztosítják. 
Szakmai segítséget kell adni: 
• az információhordozók közötti eligazodásban, 
• az információk kezelésében, 
• a szellemi munka technikájának alkalmazásában, 
• technikai eszközök használatában. 



A helyben használt dokumentumokat az egyéni kölcsönzési nyilvántartásban nem 
kell rögzíteni. 

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók: 

- az olvasótermi kézikönyvtári állományrész, 
-  folyóiratok, audiovizuális anyagok, tanügyi dokumentumok. 

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási 
órára, indokolt esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre 
kikölcsönözhetik. 

Beiratkozás módja 

A könyvtár iskolai és közművelődési könyvtár, ennek értelmében minden 
érdeklődő számára nyitott. 

 A beiratkozás egy naptári évre érvényes. 

Beiratkozáskor az olvasó személyi igazolványával, vagy más, hitelt érdemlő 
okirattal igazolja személyazonosságát, egyúttal belépési nyilatkozatot ír alá, 
amelyben kötelezettséget vállal a könyvtárhasználat szabályainak betartására.  

Az iskola minden tanulója, dolgozója tagja a könyvtárnak. Külön beiratkozni 
részükről nem kell. 
 
 Nyitva tartás: 
A könyvtár nyitva tartását minden évben a könyvtáros és az intézmény vezetője 
együtt határozza meg.  
A könyvtár minden munkanap nyitva tart.  
Az iskolai könyvtár működése szorosan igazodik a tanév rendjéhez, ezért a 
tanítás ideje alatt, a tanítási napokon az olvasók rendelkezésére áll, az iskolai 
szünidőben pedig zárva tart.  
A kettős funkcióból adódóan azonban a tanítás nélküli napokon is nyitva van a 
könyvtár. 

A nyitvatartási rendet jól látható helyre ki kell függeszteni. 

Kölcsönzés:  

 A könyvtár állományából - nyitvatartási időben - díjtalanul kölcsönözhet az 
iskola valamennyi tanulója, pedagógusa, dolgozója és a közművelődési könyvtár 
minden beiratkozott olvasója. 



 

A könyvtár nyilvános kölcsönzési rendje: 

 
Kölcsönzés:  
A kölcsönzés tasakos nyilvántartás szerint folyik., A könyvek kölcsönzésének 
időtartama szorgalmi időben 3 hét, amely egy alkalommal hosszabbítható. Tanév 
végén a diákoknak minden könyvet vissza kell vinniük a könyvtárba (attól 
függetlenül, hogy azt mikor vitték ki). A nyári szünidőre történő kölcsönzési 
szándékot előre jelezni kell, ez esetben az engedélyezett kölcsönzési időtartama 
a szünidő egészére kiterjed. A kikölcsönzött könyveket a következő tanév első 
tanítási hetében kell visszahozni. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő 
diákok által átvett tankönyvek arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a 
tanuló az adott tárgyat tanulja. Egyéb ismerethordozók kölcsönzésének 
időtartama a mindenkori lehetőségek függvényében változik.  
A gyerekek maximum 2 , a felnőttek 6 könyvet kölcsönözhetnek egyszerre. 
 

A  kikölcsönzött dokumentumokról – a kiadástól a visszavételig nyilvántartást 
kell vezetni. 

 
A kölcsönzött dokumentum amennyiben nincs rá újabb igénylés, 1 alkalommal 
meghosszabbítható. 
 

A vissza nem hozott könyveket felszólítással, térítési kötelezettség ( ez lehet 
pénzbeli térítés illetve egy a kikölcsönzött dokumentummal megegyező 
kifogástalan állapotú  mű )megvalósításával kell a könyvtár állományába 
visszajuttatni.  
Amennyiben a kereskedelemben már nem kapható dokumentum vész el vagy 
rongálódik meg,  úgy  a  könyvtár  a  beszerzési ár  többszörösének megtérítését 
is követelheti  . 
A további kölcsönzésből kizárható az a tanuló, aki többszöri felszólítás ellenére  
nem hozza vissza a könyveket illetve sorozatosan megrongálva szolgáltatja vissza  
azokat. 
 
Csoportos használat: A könyvtár által szervezett programok (versenyek, 
vetélkedők, előadások) nyilvánosak, beiratkozás nélkül látogathatók. A 
könyvtárban délelőttönként lehetséges a  könyvtárhasználati órák lebonyolítása. 

 
A könyvtár a használat felsorolt módjain kívül még az alábbi szolgáltatásokat 
nyújtja: 



 
1. Információszolgáltatás: A könyvtár tájékoztató szolgálata keretében 

információszolgáltatást nyújt a tanítás-tanulás folyamatában felmerült 
problémák megoldásához. Az információ szolgáltatás alapja: 

• A gyűjtemény dokumentumainak hozzáférése 
• A könyvtár adatbázisának hozzáférése 
• Más könyvtárak adatbázisának hozzáférése 
 
2. Témafigyelés, irodalomkutatás, ajánló bibliográfiák készítése: A felsorolt 

szolgáltatások segíthetik tanulói pályamunkák, értekezletek, szaktárgyi órák 
és programok előkészítését. 

 
3. Előjegyzés: A könyvtárosok a nyilvántartás segítségével tájékoztatást 

nyújtanak a kölcsönzés alatt álló dokumentumokról, azok lelőhelyéről, és igény 
esetén előjegyzést készítenek. 

 
4. Másolatszolgáltatás: A kézikönyvtár állománya nem kölcsönözhető, de kérés 

esetén – az idevonatkozó jogszabályok figyelembevételével – a könyvtárosok 
engedélyezhetik másolatok készítését az intézmény területén belül.  

 
A könyvtár olvasója a megrongált vagy elveszett dokumentumokat köteles pótolni 
vagy megtéríteni. A könyvtár a pillanatnyi vásárlási értéket és a 
beszerezhetőséget veszi figyelembe a térítés díjának megállapításánál. 
A vissza nem hozott könyveket felszólítással, térítési kötelezettség ( ez lehet 
pénzbeli térítés illetve egy a kikölcsönzött dokumentummal megegyező 
kifogástalan állapotú  művet )megvalósításával kell a könyvtár állományába 
visszajuttatni.  
Amennyiben a kereskedelemben már nem kapható dokumentum vész el vagy 
rongálódik meg,  úgy  a  könyvtár  a  beszerzési ár  többszörösének megtérítését 
is követelheti  . 
A  további kölcsönzésből kizárható az a olvasó, aki többszöri felszólítás ellenére  
nem hozza vissza a könyveket illetve sorozatosan megrongálva szolgáltatja vissza  
azokat. 
 

 

Könyvtárhasználat szabályai  

Tanítási idő alatt a helyben használat, az oktatási munkához szükséges 
dokumentumok intézményen belüli kölcsönzése és tanulási célzatú használat 
7.55-től, a tanítási órák kezdetétől a nyilvános kölcsönzés befejezéséig 



biztosított. 
 
Kivétel ez alól, mikor egyéb hivatalos tevékenység miatt (közalkalmazotti 
értekezlet, munkatársi értekezlet, továbbképzés, stb.) az 
intézményvezetés mást rendel el. 
 
Erről a felhasználókat lehetőleg minimum 24 órával a változás előtt az 
intézmény bejárati ajtaján, a kirakati tárlóban, a könyvtárajtón 
tájékoztatjuk. 

Csak helyben használhatók a kézikönyvek, a folyóiratok és az audiovizuális 
dokumentumok. 

(Pedagógusok egy-egy tanítási órára kikölcsönözhetik.)  

 A könyvtár olvasója a megrongált vagy elveszett dokumentumokat köteles 
pótolni vagy megtéríteni.  

A könyvtár az aktuális vásárlási értéket és a beszerezhetőséget veszi 
figyelembe a térítés díjának megállapításánál.  

A könyvtárban lehetőség van az állomány egyéni és csoportos használatára, 
tanórák és egyéb csoportos foglalkozások megtartására. 

 A könyvtárban tartandó órákra és csoportos foglalkozásokra előre 
meghatározott ütemterv szerint kerül sor, melyet a könyvtáros-tanár a 
nevelőkkel együttműködve állít össze. 

Az olvasók kötelesek a könyvtárhasználat során a könyvtárakban általában 
elvárható viselkedést tanúsítani.  

A többi olvasó művelődését, munkáját indokolatlanul zavaró, továbbá a szándékos 
károkozáson tetten ért személyt – minden lényeges körülmény 
megvizsgálása mellett – a könyvtár korlátozhatja használati jogait illetően, 
szükség szerint kártérítési igénnyel léphet fel vele szemben. 



 A könyvtári könyveket, dokumentumokat a könyvtárhasználók kötelesek védeni, 
valamint a könyvtári rendet, tisztaságot megtartani  

 Tanév végén a könyvtáros-tanár által kijelölt időpontra a kölcsönzött könyveket, 
tankönyveket vissza kell szolgáltatni. 

 
A könyvtár termeiben nyílt láng használata és a dohányzás szigorúan tilos! 
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