
Könyvtárhasználati szabályzat

A Nagyközségi és Iskolai Könyvtár szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékén, 
tagja lehet bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot betartja.

A könyvtár használata ingyenes, beiratkozási díj nincs.

Beiratkozáskor az olvasónak az alábbi adatokat kell közölnie és igazolnia:
név, anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme, személyi igazolványának száma.
A személyes adataiban történt változást köteles bejelenteni a könyvtárnak.
A könyvek kölcsönzési ideje 3 hét, ez kérésre legfeljebb még 2 alkalommal 
meghosszabbítható 3-3 hétre. Alkalmanként 5 db könyv kölcsönözhető.

Az elveszett vagy megrongálódott könyvek forgalmi értékének kétszeresét 
szedjük be, melynek összegét a könyvtáros állapítja meg. A befizetett összegről a
polgármesteri hivatal számlát ad.

A kézikönyvtár könyvei csak helyben használhatóak.
A folyóiratok nem kölcsönözhetőek.

A könyvtárba ételt, italt behozni tilos.
Kérjük a mobiltelefonok használatának mellőzését.

A Nagyközségi és Iskolai Könyvtár szolgáltatási díjai 2020. 03. 01-jétől

Szolgáltatás megnevezése Nettó ÁFA Összesen

Számítógép használat / óra 197 53 250

Fénymásolás, Nyomtatás A/4 fekete-fehér
1 oldalas

20 5 25

Fénymásolás, Nyomtatás A/4 fekete-fehér
2 oldalas

31 9 40

Fénymásolás, Nyomtatás A/4 színes 1
oldalas

39 11 50

Fénymásolás, Nyomtatás A/4 színes 2
oldalas

47 13 60

Fénymásolás, Nyomtatás A/3 fekete-fehér
1 oldalas

31 9 40

FAX 91 24 115

SCAN 39 11 50

 

A könyvtárközi kölcsönzés postaköltségét (a Magyar Posta Zrt. Díjszabása szerint)
a szolgáltatást igénybe vevő olvasó téríti.
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Internet- és számítógép-használati szabályok

1. A számítógépek 14 éves kor alatt csak felnőtt felügyelettel használhatóak.
2. A számítógépek használatához előjegyzést felveszünk.
3. Géphasználat közben nem szabad egymást zavarni a munkában.
4. A gépi beállítások nem változtathatók meg (asztal, képernyő, stb.).
5. A nem legális tartalmak letöltését nem engedélyezzük, saját adattároló
    (CD, CD-ROM, CD-R, pendrive) nem használható. 
6. Életkornak nem megfelelő és a művelődési intézmény szelleméhez
    méltatlan lapok nem tölthetők le.
7. Anyagi felelősség terheli a géphasználót bármilyen rongálódás esetén.
8. A könyvtár számítógépei elsősorban nem játékprogramok működtetését
    szolgálják, céljuk az információhoz való hozzáférés, a művelődést,
    tanulást segítő CD-ROM-ok, programok biztosítása. 
9. Ha a felsorolt szabályok közül valamelyiket megsértik, az a
    géphasználattól való eltiltást eredményezi.

A könyvtárban lévő társasjátékok helyben használhatóak.

A könyvtár nyitva tartása

Hétfőn, szerdán és pénteken délelőtt iskolakönyvtári feladatokat lát el a könyvtár.

Nyilvános könyvtári nyitva tartás (heti 21 óra):

hétfő 12.30-18.00 óra
szerda 12.30-18.00 óra
péntek 12.30-18.00 óra
szombat 8.00-12.30 óra

A könyvtár téli nyitva tartása (november 1-jétől március 31-ig): 
SZOMBATON ZÁRVA, helyette nyitva csütörtökön 12.30-18.00 óra.

Táborfalva, 2020. március 1.

Borsi Mária 
 könyvtáros 
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