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1. A Kislángi ÁMK Könyvtárának nyitva tartási ideje: 

Hétfőn: 13-17 óráig 

Keddtől péntekig 8-12 13-17 óráig 

2. A Kislángi ÁMK Könyvtárának részlegei (gyűjteményrészei): 

Felnőtt könyvtár 

Gyermekkönyvtár 

3. A könyvtár használója lehet minden természetes 

és jogi személy. 

4. Könyvtári tagsági (beiratkozási) díj nincs 

A könyvtárhasználat ingyenes 

a. A könyvtár, illetve a könyvtári rendezvények látogatása 

(könyvtárhasználati foglalkozások stb.) 

b. A könyvtári gyűjteményrészek állományának helyben használata. 

c. Az állomány feltáró eszközök (katalógus) használata. 

d. Közhasznú információs szolgáltatás igénybevétele. 

e. A könyvtár, ill. az országos könyvtári rendszer működésével és 

szolgáltatásaival összefüggő bármilyen információ. 

f. A könyvtári állomány kijelölt részeiből a dokumentumok kölcsönzése 

g. Számítógépek, illetve az Internet használata 

i. Az időszaki kiadványok legfrissebb példányai a szabadpolcról helyben 

olvasásra vehetők kézbe, a régebbieket kölcsönözni lehet. Az időszaki 

kiadványok egy része, valamint a napilap nem kölcsönözhetők, ezek helyben 

használatára az olvasóteremben van lehetőség. 

j. A könyvtári anyagokról fénymásolat kérhető. A fénymásolás díja: A4-es 

méretért egy oldalra történő másolásnál 25 Ft, mindkét oldalra 40 Ft 

laponként. 



6. A számítógép-használat általános szabályai 

a. A számítógépeket csak könyvtári munkatársak kapcsolhatják be, indíthatják 

újra. 

b. Az olvasó a számítógépek programbeállításait nem változtathatja meg, 

ideértve az operációs rendszer beállítási lehetőségeit is.) Ha üzemzavart 

észlel, köteles bejelenteni a könyvtárosnak anélkül, hogy az üzemzavar 

elhárítására beavatkozást kezdeményezne (az elindított program nem 

futtatható, rendellenes kilépés a programból, lefagyás stb.). 

c. Az olvasó nem telepíthet szoftverteméket a könyvtárban használt 

számítógépekre, az internetről letöltött állományokat haladéktalanul törölnie 

kell. Az olvasó köteles betartani a szerzői jogi és egyéb licence előírásokat 

fenti tevékenysége során. 

d. Közízlést sértő tartalmú webhelyek látogatása, onnan állományok letöltése 

nem engedélyezett. 

e. A gyermekrészlegbe beiratkozott olvasók csak a könyvtáros felügyeletével 

használhatják a számítógépeket. 

f. Az olvasó az általa letöltött vagy létrehozott állományok mentését saját mobil 

adathordozóra végezheti, az adatvédelmi, szerzői jogi és vírusvédelmi 

előírások betartásával. 

 

7. Az internet használata 

Az eMagyarország Pont szolgáltatás keretében költségtérítés-mentesen biztosítjuk 

az interneten elérhető e-Közszolgáltatásokhoz való korlátlan hozzáférést, minden 

ezen szolgáltatásokhoz kapcsolódó információ- és tartalomkutatást, valamint az 

ezekhez kapcsolódó eTanácsadói szolgáltatást. 

 



8. CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok használata 

A CD-ROM, DVD-ROM adatbázisok és ismeretterjesztő CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok 

térítési díj nélkül helyben használhatók. Másolatot a könyvtár nem készíthet sem CDROM, 

DVD-ROM adatbázisról, sem ismeretterjesztő CD-ROM-ról, DVD-ROM-ról. 

9. Egyéb szabályok 

a) A könyvtárhasználóktól és a beiratkozott olvasóktól a könyvtár kéri és elvárja az 

állományok és a berendezések védelmét, az elmélyült munkát biztosító csendet, a 

rádióhasználat, mobiltelefon-használat mellőzését. 

b) Tilos a dohányzás a könyvtár közösségi tereiben. 

c) 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 tartósan akadályozza, egészségét veszélyezteti, nyugalmát tartósan 

zavarja. 

d) A könyvtárhasználók kezdeményezhetik a fenntartónál a használati szabályzat 

módosítását. 

 


