KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÜLSŐ KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK RÉSZÉRE (rövidített)
(1)
A könyvtárhasználati jogot a 1997. évi CXL. törvény - ún. kulturális tv. - 1. sz. mellékletének f) pontja
szerint a könyvtárak szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó jog biztosítja.
(2)
Könyvtárunk nyilvános tudományos szakkönyvtár. Minden érdeklődő, aki betöltötte 18. életévét, igénybe
veheti szolgáltatásainkat.
A könyvtár használata beiratkozáshoz kötött és ingyenes. A beiratkozáshoz fényképes személyi okmány
(személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél), ill. diákigazolvány szükséges. Az olvasójegy elvesztését be
kell jelenteni.
A könyvtárhasználóról felvett adatok kizárólag könyvtári nyilvántartások vezetésére, könyvtári statisztikák
készítésére használhatók fel. Az adatokat senki nem hozhatja nyilvánosságra az adatközlő írásos
beleegyezése nélkül. A nyilvántartásokat úgy kell vezetni, hogy azokhoz kizárólag a könyvtári
nyilvántartások vezetésével megbízott személyek férhessenek hozzá.
Az adatok jogszabályok szerinti kezeléséért a könyvtár dolgozója felelős.
(3)
A könyvtár szolgáltatásai:
- a könyvtári dokumentumok helyben használata
- a könyvtári dokumentumok kölcsönzése
- könyvtári dokumentumok előjegyzése
- könyvtárközi kölcsönzés
- tájékoztatás
- a könyvtár technikai eszközeinek használata
- internet szolgáltatás
- tájékozódás más könyvtárak gyűjteményi adatairól
- más könyvtárak ingyenes szolgáltatásainak igénybe vétele
(4)
A könyvtárban elhelyezett dokumentumok szabadon kézbe vehetők. Helyben valamennyi dokumentum
használható, kölcsönözni csak az erre kijelölt állományt lehet. Erről a könyvtáros ad pontos tájékoztatást. A
gyűjtemény egyediségéből adódóan nem kölcsönözhetők a folyóiratok, a kézikönyvek és az edokumentumok, a nyomtatott monográfiák pedig korlátozott számban, ill. ideig kölcsönözhetőek. Külső
olvasók az 1949 után kiadott könyvek közül 2 kötetet kölcsönözhetnek 1 hónap időtartamra,
vizsgaidőszakban pedig 1 hétre, a kölcsönzés egyszer hosszabbítható.
Az olvasó köteles határidőre visszahozni a könyvet, valamint a helyben használt és a kikölcsönzött
dokumentumok fizikai állapotát megőrizni.
(5)
Az étkezés, valamint a mobilhasználat az olvasói terekben nem engedélyezett.
(6)
A könyvtár ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, akinek tartozása van, ill. a
könyvtár használatára vonatkozó szabályokat megszegi. Eltiltható a könyvtár használatától az, akinek a
magatartása a többi könyvtárhasználót jogai gyakorlásában akadályozza, egészségét veszélyezteti,
nyugalmát tartósan zavarja.
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(7)
A könyvtárnak joga a teljes Könyvtárhasználati szabályzatban leírtak be nem tartásakor az abban
megfogalmazottak szerint eljárni.
(8)
A látogatók - amennyiben a könyvtári szolgáltatóhely dolgozójának valamilyen intézkedését sérelmezik reklamálhatnak, panaszukat bejegyezhetik a „vendégkönyvbe”, amely a katalógusfolyosón jól látható helyen
elérhető.
A bejegyzésre 30 napon belül írásban választ kap az a bejegyző, aki megadta a nevét és a címét.
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