
3. számú melléklet 

 

A Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium  

Könyvtárának használati szabályzata 

  

 Az iskolai könyvtár  zárt könyvtár, használói az intézmény tanulói pedagógusai, 

alkalmazottai.  

I.) Alapszolgáltatások 

1.1 Helyben használat 

 A helyben használat tárgyi (olvasóhelyek, technikai berendezések) és személyi 

feltételeit az iskolának, szakmai feltételeit a könyvtárosnak kell biztosítania. 

 

A könyvtárosnak szakmai segítséget kell adnia: 

  - az információhordozók közötti eligazodásban,  

  - az információk kezelésében 

  -  a szellemi munka technikájának, alkalmazásában, 

  - a technikai eszközök használatában. 

A helyben használt dokumentumok számát és gyakoriságát a munkanaplóban 

rögzítjük a statisztika számára. 

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatóak:  a 

kézikönyvek. 

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára 

kikölcsönözhetik. Bizonyos folyóiratok indokolt esetben kölcsönözhetők. 

 

1.2 Kölcsönzés 

 

A könyvtárból dokumentumot csak a könyvtáros tudtával lehet kivinni. 

Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel 

szabad. Könyvtárunkban jelenleg füzetes kölcsönzési módszert alkalmazunk. 

Egyidejűleg maximum 3 db dokumentum kölcsönözhető 2 heti időtartamra. 

Lehetőség van hosszabbításra. 

Előhegyezhetőek az éppen kölcsönzésben lévő könyvek, dokumentumok. 

Indokolt esetben könyvtárközi kölcsönzés útján elégíthető ki a kérés, melynek 

nincs költségvonzata. 

A tartós tankönyvkeretből beszerezhető dokumentumok körét, a 

tankönyvkölcsönzés menetét, módját, visszavételét külön belső szabályzatban 

fogalmaztuk meg. 

   



 

 

 1.3      Ingyenes szolgáltatások: 

     Dokumentumok kölcsönzése 

   Kézikönyveknek, folyóiratoknak, kották, az iskola dokumentumainak 

(SZMSZ, Munkaterv, Pedagógiai Program, IMIP, Házirend), CD-

ROM-ok, dvd-k, cd-k helyben használata 

     Helyben olvasás 

     Könyvtárhasználati órák, könyvtári szakórák 

      Tájékoztatás, irodalomgyűjtés 

       Vetélkedők, versenyek. 

 

 

1.4 Csoportos használat 

 

A helyi pedagógiai programban megnevezett könyvtárhasználati órák tartása 

(könyvtáros tartja évfolyamonként tanévenkénti 1, 1,5 ill. 2 órában). 

A helyi pedagógiai programban megtervezett szakórák a könyvtárban 

(szaktanár tartja a könyvtáros közreműködik). 

Tanórán kívül foglalkozások nyitva tartásának megfeleltetett ütemterv szerint. 

 

 

I.) Tartós tankönyvek 

  

Minden esetben a vonatkozó és érvényben lévő törvényi szabályozás figyelembe 

vételével történik a keretösszeg felhasználása. 

A tartós tankönyvkeretből vásárolt dokumentumokat egyedi nyilvántartásba 

vesszük. 

Az elhasznált, elavult munka-, segédkönyvek, feladatlapok – a selejtezési 

szabályoknak megfelelően – kerülnek selejtezésre. 

 

 

III.) Az iskolai könyvtár nyitvatartási rendje 

 

A közoktatási törvény 53.§(6) pontja szerint kiemelten kezelendő! 

Az iskolában működő iskolai könyvtárnak lehetővé kell tennie, hogy szolgáltatásait 

a tanulók minden  tanítási napon igénybe tudják venni. 

A törvény idevonatkozó rendelete szerint a kötelező óraszám keretében biztosítja a 

könyvtár nyitva tartását, a könyvtári órákat. 

A könyvtáros kötelező óraszáma nevelési-oktatási intézményben heti    óra. 

 

 

IV.) A könyvtári házirend és könyvtárhasználati szabályzat 

 

A meghatározó helyi rendelkezéseket a HÁZIREND  tartalmazza,  s minden 

könyvtárhasználó rendelkezésére áll. 



A könyvtári házirend a következőket tartalmazza: 

 

- a könyvtár használatára jogosultak körét,  

- a használat módjait és feltételeit, 

- a kölcsönzési előírásokat, 

- a nyitva tartás és kölcsönzés idejét,  

- az állomány védelmére (fizikai és jogi) vonatkozó rendelkezéseket. 

 

 

V.) Jogok  és kötelezettségek 

 

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

dolgozói használhatják. Az iskolai könyvtárhasználókat megilletik ingyenesen az 

alábbi szolgáltatások: 

   -  kölcsönzés 

- könyvtári gyűjtemény helyben használata 

  - információ a könyvtár és más könyvtárak szolgáltatásairól. 

 

1.2 Beiratkozás 

 

 Kölcsönözni csak beiratkozás után lehetséges. A beiratkozás ingyenes. 

Beiratkozáskor a következő adatokat kell felvenni: 

  - az olvasó neve, osztálya, osztályfőnöke, lakcíme 

  - az olvasó beiratkozásakor aláírja a belépési nyilatkozatot. 

 

1.3 Kölcsönzési szabályok 

 

 - Minden beiratkozott olvasó jogosult a könyvtárból kölcsönözni. 

 - A kölcsönözhető állomány szabadpolcon található, a dokumentum 

kiválasztható. 

 - Csak helyben használhatóak a következő dokumentumok: kézikönyvek, 

különleges  

   kiadványok, audio CD, CD-ROM, DVD, Videó film, térképek. 

- Részlegesen (csak  órára, foglalkozásra) kölcsönözhetőek: atlaszok,   

   feladatgyűjtemények, szótárak. 

 - Egy olvasó egyidejűleg maximum 3 db dokumentumot kölcsönözhet. 

 - A dokumentumok kölcsönzési időtartama 14 nap . Hosszabbítás 1 

alkalommal,  

   kivételesen indokolt esetben 2 alkalommal. 

 - Tanév végén minden dokumentumot vissza kell hozni a  könyvtáros által 

megjelölt  

   időpontig. 

 - A kölcsönzött dokumentumok állapotáért a kölcsönző anyagilag felelős.  

    Elvesztés vagy megrongálódás esetén köteles megtéríteni a teljes árát. 

- Az iskolából eltávozó tanulónak és dolgozónak igazolást kell bemutatnia a 

  titkárságon arról, hogy nincs könyvtári tartozása. 



1.4.      Az iskolai könyvtárban a könyvtárlátogatóktól elvárt magatartás 

     Mivel a könyvtár munkahely, és elmélyülésre, ismeretszerzésre, 

kikapcsolódásra szolgáló helyiség, ezért a könyvtárlátogatóktól 

elvárjuk, hogy csendben dolgozzanak, magatartásukkal ne zavarják a 

könyvtár olvasóit 

        A könyvtár dokumentumainak védelme (tisztaságának, épségének 

megőrzése) minden könyvtárhasználó kötelessége, hiszen pótlásuk 

szinte lehetetlen. A rongálásokból eredő kárt az olvasónak kell 

pénzben megtérítenie, vagy a dokumentumot pótolnia.  

        A könyvtár informatikai eszközeinek épségére, szabályos 

működtetésére mindenkinek kötelessége ügyelni. Amennyiben 

rongálás történik, akkor a használó anyagi felelősséggel tartozik, s a 

kárt megtéríteni köteles.  

        A könyvtár berendezésére, bútoraira mindenki köteles vigyázni, 

bármilyen szándékos rongálás esetén a kárt meg kell téríteni.  

1.5   A könyvtárat a könyvtáros jelenlétében, ill. tudtával lehet használni, a 

meghatározott nyitvatartási időben, illetve a könyvtárossal lehetőleg előre egyeztetett 

időpontban.   

A fenti dokumentum tartalmát a tantestület a mai napon jóváhagyta, és vállalja, 

hogy minden tanulóval ismerteti, melyet a diákok aláírásukkal igazolnak. 

 

Miskolc, 2009.  

 

 

 

 

 


