
 

 

 

 

TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 

 

 

1.             Jogok és kötelezettségek   

1.1.     Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív és technikai dolgozói (és 

külső könyvtárlátogatók) használhatják. (A szolgáltatások használóinak körét az intéz-

mény vezetője bővítheti, szűkítheti.) 

1.2.       Az iskolai könyvtárhasználókat ingyenesen megilletik az alábbi alapszolgáltatások: 

       könyvtárlátogatás 

       könyvtári gyűjtemény helyben használata 

       az állományfeltáró eszközök használata 

       információ a könyvtár szolgáltatásairól 

1.3.      Az iskolai könyvtáros köteles az ingyenes szolgáltatások igénybevevőinek adatait re-

gisztrálni számítógépes nyilvántartó programmal (Szikla–21 Integrált Könyvtárkezelő 

Rendszer). 

1.4.      Az 1.2 pontban felsoroltakon kívül más egyéb szolgáltatások csak a könyvtárba való be-

iratkozás után vehetők igénybe. A beiratkozás ingyenes. 

1.5.     Külső könyvtári tagok beiratkozáskor az alábbi adatokat kell felvenni a könyvtárhaszná-

lótól (személyi igazolvány adatai alapján): 

             név 

             anyja neve 

       születési helye, ideje 

             lakcíme 

             személyi igazolványának száma 

A könyvtár a személyes adatok védelméről az adatvédelmi jogszabályok figyelembe vé-

telével köteles gondoskodni. A könyvtáros a beiratkozó adatait a beiratkozási naplóban 

nyilvántartásba veszi. A kilépő dolgozókat és diákokat az iskolatitkár küldi a könyvtár-

ba tartozásaik rendezésére. Az esetleges adatmódosítás ekkor történik meg, illetve e-

mailben vagy személyesen is lehet adatmódosítást kérni a könyvtárostól. 

2.      A könyvtár szolgáltatásai (az iskolai könyvtárban az alapszolgáltatásokon kívül az alábbi 

szolgáltatások vehetők igénybe): 
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2.1.   A könyvtár állományának (alább felsorolt egyes dokumentumainak) egyéni és csoportos 

helyben használata: 

             olvasótermi, kézikönyvtári könyvek 

      folyóiratok 

             értékesebb dokumentumok 

             audiovizuális információhordozók 

A csak helyben használható dokumentumokat az oktatók és a diákok egy-egy tanítási 

órára kikölcsönözhetik. 

2.2.   A könyvtárban tanórák és egyéb csoportos foglalkozások megtartása. 

2.3.   A könyvtárban tartandó olvasást, könyvtárhasználatot segítő rendezvények megszervezé-

se, lebonyolítása. 

2.4.   Kölcsönzés. 

2.5.   A könyvtárban az adott időpontban nem található könyvek, dokumentumok előjegyezte-

tése, majd a könyvár értesítése után azok kölcsönzése. 

2.6.   A könyvtár gyűjteményében megtalálható dokumentumokról másolat készítése. 

2.7.   Az adott szaktantárgyhoz, illetve témakörhöz kapcsolódó témafigyelés, irodalomkutatás. 

3.       A kölcsönzés szabályai   

3.1.   A kikölcsönzés az Olvasók és Kölcsönzések nyilvántartása alapján történik. 

3.2.   A kölcsönözhető állomány egy része a könyvtárban található, szabadpolcokról is kivá-

lasztható 

3.3.   A kikölcsönözhetőség szempontjából az alábbi kategóriákba sorolhatók a dokumentu-

mok: 

             kölcsönözhetők 

             részlegesen kölcsönözhetők 

             csak helyben használhatók 

3.4.   Egy olvasó egyidejűleg maximum 5 kötetet kölcsönözhet. 

3.5.   A kölcsönözhető kategóriájú dokumentumok kölcsönzési időtartama maximum az utolsó 

tanítási nap. Hosszabbítás csak indokolt esetben kérhető. 

3.6.   A részlegesen kölcsönözhető anyagok kölcsönzési időtartama két hét. 

3.7.   Nem kölcsönözhetők a napilapok, folyóiratok, olvasóteremben található kézikönyvek 

(szótárak, lexikonok, enciklopédiák stb.) 
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3.8.   Az iskolai könyvtár ún. letéti állományt helyez el az oktató nevelőmunka segítsége érde-

kében a szakkabinetekben. 

Az ideiglenesen kikölcsönzött (kihelyezett) dokumentumokat a tanév elején veszik át, s 

a tanév végén adják vissza a megbízott oktatók, tanítók, akik anyagi felelősséggel tar-

toznak a rájuk bízott könyvekért. 

3.9.  A könyvtárban tilos spirálfüzetet, fémtolltartót, táskát vagy bármilyen tárgyat, ami a bú-

torzat felületének sérülését okozhatja, az asztalra, székre helyezni. 

4.         Az iskolai könyvtár nyilvántartási rendje:   

4.1.    Tanéven belül: szeptember 1-től június 30-ig 

Az iskolai könyvtár működése szorosan igazodik a tanév tanítási napjaihoz,  az iskolai 

szünidőben zárva tart. 

4.2.  Tanéven belül hetente: hétfő–csütörtök: 7
20
 – 15

30
 

péntek:                   7
20
 – 14

00
 

 

(Hegedűs Marietta) 


