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AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR HÁZIRENDJE 

 

  

1.    A Házirend és működés 

  

A Házirendnek tartalmaznia kell az Olvasók körét, az Olvasóktól elvárható magatartást, a 

könyvtár nyitvatartási idejét, szolgáltatásainak leírását, a kölcsönzés menetét, az esetleges 

szankciókat, óvintézkedéseket. 

A Megyeri Úti Általános Iskola Iskolai Könyvtára az iskola erre a célra kialakított 

helyiségében működik. 

  

  

2.    Az Olvasók köre 

  

A könyvtárat használhatják az iskola  

 tanulói 

 az iskola aktív és nyugdíjas pedagógusai 

 az iskola adminisztratív és technikai dolgozói 

 az iskolába járó tanulók szülei 

Beiratkozás az iskolába történt beiratkozással egyidőben válik érvényessé. A könyvtár 

használata az iskola tanulói és dolgozói esetében megkötöttség nélküli. A beiratkozás és a 

szolgáltatások igénybevétele díjtalan. A könyvtár a szülők számára igény szerint biztosítja az 

iskola működésére, oktató tevékenységére vonatkozó dokumentumok (iskolai SZMSZ, Iskolai 

Házirend, az iskola Pedagógiai Programja) megtekintését, tanulmányozását. A könyvtáros az 

állományvédelem érdekében (pl. a vissza nem hozott kikölcsönzött dokumentumok 

bekéréséhez, a kölcsönzési nyilvántartás rendezéséhez) használhatja a beiratkozott diákok, 

szüleik és az iskola dolgozóinak személyes adatait, amelyet az iskolatitkártól kérhet. 

  

 

3.    A könyvtár tagjaitól elvárt magatartás 

  

A könyvtárban látogató csak akkor tartózkodhat bent, ha a könyvtárostanító is jelen van. 

Mindenkor és mindenkire kötelező a tűz-és balesetvédelmi rendszabályok betartása. 

A környezet, a polcok, könyvek, asztalok, egyéb berendezések, a könyvtár terem óvása, 

védelme, megőrzése minden tagnak kötelessége. 

A könyvtárba ételt és italt behozni szigorúan tilos. 

A könyvtár használata megkívánja a fegyelmezett, kulturált viselkedést. 

Hangoskodással, szertelen mozgással az ott tanulókat, dolgozókat nem szabad zavarni. 

A kölcsönzési határidőkre való odafigyelést is kérjük. 

A könyvtári rend megőrzése érdekében a könyvek kiválasztásánál az őrjegy használatát 

kérjük, a polcokról levett könyveket az asztalon kell hagyni. 

 

 

4.    A könyvtár szolgáltatásai 

  

KÖLCSÖNZÉS 

  

A könyvtárból bármely dokumentumot csak a szolgálatban lévő könyvtáros tudtával lehet 

kivinni. 
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A kölcsönzés ingyenes, diákok számára egyszerre legfeljebb 3 könyv, 14 napos időtartamra 

adható ki. (Ebbe a tartós tankönyvek nem számítanak bele, s azok év végéig a tanulóknál 

maradhatnak.) Esetenként ettől a szabálytól (kötelező olvasmány, verseny, kiselőadás, stb.) el 

lehet tekinteni. 

A kölcsönzési határidő egy alkalommal újabb 2 hétre hosszabbítható, további alkalmakra csak 

akkor hosszabbítható, ha senki másnak nincs szüksége az adott dokumentumra. 

Pedagógusok számára a könyvek kölcsönzési határideje egy tanév, a maximálisan 

kölcsönözhető könyvtári dokumentumok száma 10, melyet indokolt esetben határozott ideig 

túl lehet lépni. 

Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad. 

A kölcsönzött könyv tisztaságát, épségét az olvasónak kötelessége megóvni. 

A határidő lejártakor vagy a tanév végén, a kölcsönzött könyveket vissza kell szolgáltatni. 

Ha a tanuló többször és jelentősen túllépi a határidőt, vagy a kölcsönzött könyveket 

megrongálja, elveszíti, akkor az osztályfőnök írásbeli figyelmeztetésben részesíti.  

Az elveszett vagy erősen megrongált dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan 

példánnyal pótolni, vagy annak aktuális árát megtéríteni. 

 

  

HELYBEN OLVASÁS 

  

Az Iskolai Könyvtár dokumentumait nyitvatartási időben a könyvtárostanító engedélyével és 

tudtával lehet az asztaloknál olvasni. 

Ugyanez vonatkozik a lexikonokra, kézikönyvekre, szótárakra és folyóiratokra, melyek nem 

kölcsönözhetőek. 

Nem kölcsönözhetőek, de helyben olvashatóak az iskola működésére vonatkozó 

dokumentumok. 

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

esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik. 

  

  

ELŐJEGYZÉS 

  

A kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyezhetők. 

Az előjegyzés után a könyveket 1 hétig őrizzük, majd a következő igénylő kapja meg, illetve 

– amennyiben éppen senki más nem keresi – visszakerül a helyére. 

  

  

TÁJÉKOZTATÁS SZOLGÁLTATÁS 

  

A könyvtárostanító bemutatja a könyvtárat a tagoknak. 

A könyvtáros segít az olvasóknak az információk közötti eligazodásban. 

A könyvtáros az információk keresésében, feldolgozási folyamatában is részt vehet, 

amennyiben ideje engedi. 

A technikai eszközök használatát is a könyvtáros mutatja be a diákoknak. 

A nyitvatartási ideje alatt a házi, kerületi, budapesti és egyéb könyvtárral kapcsolatos 

versenyhez is segítséget nyújthat a mindenkori könyvtárostanár az érdeklődő tanulóknak. 
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MÁSOLATSZOLGÁLTATÁS 

  

Csak nagyon indokolt esetben történik, mivel a könyvtár nem rendelkezik saját 

fénymásolóval. 

A Titkárságon elhelyezett fénymásoló gép segítségével a könyvtáros korlátozottan másolatot 

is készíthet az iskolai gyűjteményben megtalálható dokumentumokból, elsősorban a tanulás, a 

könyvtári vagy a napközis foglalkozások segítése céljából. 

A másoltatást diák nem végezheti, de nem kell érte fizetnie sem. 

 

 

 5.    Kártérítés 

  

 Kikölcsönzött, nem olyan állapotban visszahozott (megrongált) könyvek esetében az olvasó 

anyagi felelősséggel tartozik. Ezért köteles vagy egy hibátlan példányt hozni a könyvtárba 

ugyanabból a könyvből, vagy az okozott anyagi kárt - a dokumentum aktuális árát - 

megfizetni. 

  

 

6.    Az Iskolai Könyvtár nyitvatartási rendje 

  

A mindenkori nyitvatartási rendet a könyvtárban és az iskolában jól látható helyen kell 

kitenni. Az esetleges változást jelezni kell. 

Az Iskolai Könyvtár jelenleg (2017/2018-as tanévben) érvényes nyitva tartási rendje: 

 hétfőn 9.30 – 15.00-ig 

 kedden 10.00 – 16.00-ig 

 szerdán 10.00 – 15.00-ig 

 csütörtökön 8.00 – 11.00-ig 

 pénteken 9.30 – 14 óráig. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Majorné Ludvig Mária könyvtárostanító 

Jóváhagyta: Hamzáné Szita Ilona igazgató 

2017. szeptember  


