
 

 

 

A SZEGEDI KERESKEDELMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS VENDÉGLÁTÓ-IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

VASVÁRI PÁL TAGINTÉZMÉNYE ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK MŰKÖDÉSE 

 

1. A könyvtár használóinak köre 

Az iskolai könyvtár állományát az iskola diákjai, pedagógus és 

nem pedagógus dolgozói használhatják. 

A beiratkozásra az első kölcsönzés alkalmával kerül sor a dolgo-

zók, ill. a tanulók kölcsönzéseit nyilvántartó füzetbe történő be-

jegyzéssel, valamint a HunTéka nyilvántartó programban. Itt a sze-

mélyes adatok közül csak a nevet (és az osztályt) tartjuk nyilván, a 

többi adatról szükség esetén az osztályfőnöknél lévő tanulói adat-

lapokból tájékozódunk. Az adatokban bekövetkezett változás rög-

zítése is itt történik. 

2. A könyvtár feladatai 

A könyvtár alapfeladata – a Gyűjtőköri szabályzat alapján – 

gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozá-

sa és a használók számára a hozzáférhetőség biztosítása. A dokumentumokhoz helyben használat vagy kölcsön-

zés útján lehet hozzájutni. Az iskolai könyvtár feladata még a dokumentumokról és szolgáltatásokról történő tá-

jékoztatás, valamint az iskolai alapdokumentumok (Pedagógiai program, SZMSZ, IMIP, Éves munkaterv) nyil-

vánosságának biztosítása. A könyvtárban elhelyezett tanulói számítógépek (8 db) a könyvtár saját elektronikus 

katalógusában és más adatbázisokban, valamint az interneten történő keresésre, illetve az önálló tanulás támoga-

tására szolgálnak. 

3. A kölcsönzés feltételei 

 A dokumentumok kölcsönzése a kölcsönzések nyilvántartására szolgáló füzetbe történő bejegyzéssel és 

az olvasó aláírásával történik. Visszahozatalkor annak időpontját a könyvtáros a füzetben rögzíti.  

 Az írásos nyilvántartással párhuzamosan a kölcsönzések a HunTéka integrált könyvtári programba is be-

kerülnek, így a kereső rendszerben nyomon követhető a dokumentum hozzáférhetősége. Ez a rendszer az 

iskolai weboldalon elhelyezett OPAC révén online elektronikus szolgáltatásokat is nyújt. 
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 A kölcsönzési idő 3 hét, amely kérésre 

meghosszabbítható. A kölcsönzéssel 

ingyenesen biztosított tankönyvek 

egész tanévben a tanulónál maradhat-

nak. Egy tanulónál egyidejűleg legfel-

jebb 6 dokumentum lehet. 

 Kézikönyvek, szótárak csak indokolt 

esetben (pl. nyelvvizsgára) és rövid 

időre (tanórára) kölcsönözhetők a 

könyvtáros-tanár mérlegelése alapján. 

 A kölcsönzött dokumentumokat a tanév 

végén vissza kell hozni. A könyvtári tartozások rendezése a bizonyítvány kiadásának feltétele. Ez alól ki-

vételt csak a nyári szünet idejére kiadott kötelező olvasmányok képeznek, amelyet a könyvtárossal törté-

nő személyes egyeztetés előz meg.  

 Ha a kölcsönzött dokumentum elveszett vagy megrongálódott, akkor azt a könyvtáros tájékoztatását kö-

vetően pótolni kell, lehetőleg a könyv ugyanazon kiadásának megvásárlásával, esetleg az aktuális beszer-

zési ár megtérítésével. 

 Amennyiben a tanulói jogviszony vagy a munkaviszony tanév közben szűnik meg, a kölcsönzött doku-

mentumokat haladéktalanul vissza kell hozni! 

4. A könyvtárhasználat szabályai 

 A könyvtárat a kifüggesztett nyitvatartási idő alatt (heti 22 órában) használhatják az olvasók. 

 Könyvet csak a megfelelő dokumentálást követően lehet a teremből kivinni. 

 Lehetőség van az önkiszolgáló és önköltséges fénymásoló használatára. Ehhez a tanuló segítséget 

kérhet, de a könyvtáros-tanár tájékoztató tevékenysége, ill. a kölcsönzés mindig elsőbbséget élvez. 

 A könyvtár szolgáltatásait úgy lehet igénybe venni, hogy az ne zavarja a többi olvasó munkáját, az 

egyéni tanulást. 

5. Online könyvtári szolgáltatások 

A HunTéka integrált könyvtári rendszer OPAC-ja (Online Public Access Catalogue) révén lehetőséget biztosít az 

iskolai könyvtár állományában való helytől és időtől független keresére. Az elektronikus katalógus az iskola 

weblapján érhető el, ahol rövid tájékoztatás is olvasható az így elérhető funkciókról. 
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Az elektronikus szolgáltatások között az iskolai könyvtár állományában történő keresés, böngészés, a saját köl-

csönzési adatok megtekintése, hosszabbítás és az előjegyzés érhetők el, lehetőség van még az olvasói jelszó mó-

dosítására, valamint a könyvtárosnak történő üzenetküldésre is. 

 

 
 

(A 2005. júniusában készített eredeti szabályzat az SZMSZ része, fenti dokumentum ennek 2010. februárjában 

aktualizált változata.) 

(Sutka Irén) 


