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A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár intézményi egységének része a

könyvtár, melynek működését a hatályos törvények és rendeletek alapján / az 1997.

évi CLX. sz. a Kulturális javak védelméről, a nyilvános könyvtári ellátásról, annak

rendszeréről, a könyvtárak feladatairól és tevékenységéről szóló törvény előírásai.,

továbbá a 20/2012. (VIII.3l.) EMMI rendelet, különös tekintettel Az iskolai,

kollégiumi könyvtár működésére, eszközeire, felszerelésére vonatkozó szabályok

164.§(2) -ában foglaltakral, a felettes szervek döntéseivel összhangban a

következőképpen szabályozzuk :

A könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata a Petőfi Sándor Művelődési Ház és

Könyvtár Szervezeti és működési szabályzatának mellékletét képezi.

1. A könyvtárra vonatkozó általános adatok

1.A könyvtár neve: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Mándok
2.A könyvtár címe: Szabolcs - Szatmár - Bereg megye

4644 Mándok Petőfi út 14/b. szám

3.A könyvtár fenntartójának neve: Mándok Város Önkormányzata
4.A könyvtár fenntartójának székhelye: 4644 Mándok Ady E. út 1.
S.A könyvár felügyeleti szervei: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
Mándok Város Önkormányzatának

képviselőtestülete
6.A könyvtár jellege: kettősfunkciójú, azaz olyan nyilvános települési könyvtár,

mely az iskolai könyvtári feladatokat is ellátja
7.A könyvtár elhelyezése: a Mándoki Általános Iskola 1. számú iskolaépületének

földszintjen működik

8.A könyvtár bélyegzője:



II. A könyvtár működésének célja:

- értékmegőrzés; a 'híd' szerepe múlt és jövő között,

- a kulturális értékek és az új, modem ismeretek közvetítése,

- az információhoz való korlátok nélküli, szabad hozzáférés biztosítása,

- az olvasók általános műveltségének gyarapítása, kiszélesítése,

- a lakosság a kulturált szórakozási igényeinek kielégítése,

- az általános iskolai oktató - nevelő munka segítése,

- az iskolában folyó szakmai munka színvonalának szinten tartása,fejlesztése,

- a könyvtári hálózat tagkönyvtári feladatainak ellátása.

Ill. A könyvtár feladatai

I.Alapfeladata :

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, mint nyilvános könyvtár
megfelel az 1997. évi CXL. törvényben meghatározott alapkövetelmény eknek,
teljesíti az ott meghatározott alapfeladatokat, emellett iskolai könyvtári feladatai
ellátásához eleget tesz a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 163. -167. §-a által
szabályozott követelményeknek s ellátja abban meghatározott alapfeladatait.

A könyvár biztosítja Mándok város és annak vonzáskörzetében élő lakosság
egészét szolgáló könyvtári ellátást, megfelelő dokumentumbázissal és korszerű
informatikai háttérrel, felkészült könyvtári szakalkalmazottak tevékenységévei az
információ közvetítését a könyvtárhasználók számára. Továbbá az általános
iskola könyvtáraként az intézményben folyó nevelő- oktató tevékenység szellemi
bázisaként funkcionál.



Ennek érdekében :

- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,

- szolgált~tásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve

szervezi

- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi és rendelkezésre

bocsájtja,

- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól

és szolgáltatásairól,

- biztosítja más könyvtárak állományainak és szolgáltatásainak elérését,

- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információ cserében,

~közhasznú információs szolgáltatást nyújt,

- helyismereti dokumentumokat és információkat gyűjt,

- együttműködik más könyvtárakkal és kulturális intézményekkel,

szervezetekkel,

- statisztikai adatokat szolgáltat a fenntartó és a felettes szervek részére,

- elősegíti az anyaintézmény szervezeti és működési szabályzatában, valamint

az általános iskola pedagógiai programjában rögzített célok megvalósulását,

- szervezi, koordinálja a lakosság önművelődést segítő irodalmi,

·ism~retterjesztő rendezvényeit

- központi szerepet tölt be az iskola tanuló inak önálló könyv- és könyvtár-

használatára való felkészítésben

- részt vesz, illetve közreműködik az intézmény - oktatási, nevelési helyi

tanterv ének megfelelő - könyvtári tevékenységben.

2.Az alaptevékenység keretében elvégzendő szakmai feladatok

a, állománygyarapítási feladatok:

az állomány folyamatos bővítése, korszerűsítése a könyvtár kettős

funkciójának figyelembe vételévei : a közművelődési szempontok szerint

a könyvtárhasználók igényei alapján, - különös tekintettel a helyismereti

anyagokra. Valamint az iskola helyi tanterv ének szem előtt tartásával az

intézménybeli tanárok javaslatainak figyelembe vételével,



- a gyarapítást a beszerzési keret figyelembe vételévei végzi,

- a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentumokról a Gyűjtőköri

Szabályzat ( 1. számú melléklet) rendelkezik.

b, nyilvántartási feladatok :

- a beszerzett dokumentumokat bevételezi és nyilvántartásba veszi,

- naprakészen vezeti az egyedi (cím), és a csoportos leltárkönyveket, -

- a tankönyvekről külön nyilvántartást vezet,

- az elavult, feleslegessé vált vagy fizikailag használhatatlanná vált
dokumentumokat, vagy az olvasók által elvesztett anyagokat
állományából kivonja és az ezzel kapcsolatos dokumentációt elvégzi,

- a könyvtárállomány leltározását az állomány nagyságának megfelelő
időközönként elvégzi.

c, állományfeltáró feladatkör:

- az állomány a szolgáltatások követelményeinek megfelelően feltárt,
legalább a főbb bibliográfiai adatok, valamint a dokumentumok tartalma
szerint visszakereshető,

az állomány tartalmi és formai feltárásának érdekében folyamatosan,
a személyi ellátottság és a feldolgozandó anyag nagyságának
függvényében építi számítógépes adatbázisát, mely analitikus feltárásra is
alkalmas
állományát a szabadpoleos kölcsönzői terekben, az olvasótermi
részeken és raktárban helyezi el, azokat tartalmuknak, jellegüknek

figyelembe vételévei tagolja.
d, szolgáltató feladatkör:

olvasószolgálati tevékenység végzése, tájékoztató, referensz könyvtárosi
feladatok ellátása, irodalomkutatás végzése,

- a saját állományából hiányzó dokumentumok könyvtárközi kölcsönzési
lehetőségének biztosítása,

- Iehetővé teszi, hogy a könyvtár látogatói a nyitvatartási időben igénybe

vehessék a könyvtár szolgáltatásait, melyek a következők:
- kölcsönzés (könyvek, régebbi periodikumok, audiovizuális,

elektronikus dokumentumok)



- előjegyzés a bent nem lévő dokumentumokra
- könyvtárközi kölcsönzés

- kézikönyvek, helyismereti anyag helyben használata
- állományfeltáró eszközök használata
-.periodikumok helyben olvasása
- hangzó, audiovuzáis és elektronikus dokumentumok helyben
használata

- könyv- és könyvtárhasználati foglalkozások lebonyolítása
- internetezés
- másolatszolgáltatás
- rendezvényszervezés
- oktatási és önművelődést segítő rendezvény ekhez helyszín
biztosítása.

IV. A könyvtár használata
A könyvtár, mint nyilvános könyvtár minden - a könyvtárhasználatból nem
kizárt érdeklődőnek a kulturális törvényben meghatározott feltételek
szerint rendelkezésére áll, az alábbi nyitvatartási rend szerint:

Hétfő gilll _ 12illl 12J.\! - 16J.\!

Kedd gilll _ 12illl 12J.\! - 16J.\!

Szerda g!lli _ 12!lli 12J.\! - 16J.\!

Csütörtök gilll _ 12illl 12J.\! - 16J.\!

Péntek g!lli _ 12!lli 12J.\! - 16J.\!

Szombat ZARVA
Vasárnap ZÁRVA

A szolgáltatások igénybe vételének módjairól, a térítéses szolgáltatások
feltételeiről a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtárhasználati
Szabályzata rendelkezik ( 2. számú melléklet ).



A könyvtár használata során, melyben az olvasót
információhoz el kell juttatni az alábbi fő feladatokat kell teljesíteni:

a könyvtárhasználót segíteni kell tájékoztatással, tanácsadással, az
egyéni érdeklődési körének megfelelő és az iskolai munkához kapcsolódó

a keresett

irodalom felkutatásával, témafigyelésével,

a könyvtárhasználó részére a megfelelő irodalmat kell ajánlani és az
ilyen igényeket könyvkölcsönzéssel, illetve a helyben olvasás
biztosításával kell kielégíteni,

amennyiben a keresett anyag a könyvtárban nem áll rendelkezésre ,
akkor törekedni kell előjegyzés, másolatkészítés, könyvtárközi kölcsönzés,
vagy helyben használat útján azt biztosítani,
a könyvtártagokról nyilvántartást kell vezetni,

a kikölcsönzött dokumentumokról

nyilvántartást kell vezetni,

a vissza nem hozott dokumentumokat felszólítással, térítési kötelezettség

a kiadástól a visszavételig

megvalósításával kell a könyvtár állományába visszajuttatni,
közre kell működni a könyvtárb emutató , könyvtárismertető

foglalkozások és tanórák előkészítésében, megtartásában.

v. A könyvtár gazdálkodása

OA könyvtár a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár önállóan működő
költségvetési szerv részjogú költségvetési egysége a
jogszabályok illetve a fenntartó szerv döntése alapján.
Önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkezik, önálló bankszámlája, adószáma
nincs. Az intézmény, így a könyvtári egység,pénzügyi - gazdasági feladatait a
Mándoki Városüzemeltetési Intézmény Gazdasági Osztálya látja el külön

megállapodás alapján.

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár fenntartási és működési költségeit
az adott évre összeállított, a fenntartó által jóváhagyott költségvetés irányozza

elő.



A könyvtár működéséhez szükséges feltételek biztosításához rendelkezésre álló
forrásokat a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése alapján,
annak részeként kell meghatározni.

A költségvetés összeállítása az intézményvezető feladata.

Az intézmény vezetője gondoskodik a könyvtár napl
működéshez szükséges technikai, tárgyi feltételek meglétéről.

Az állomány fejlesztésére a fenntartó ( közvetve a Petőfi Sándor Művelődési
Ház és Könyvtár költségvetési keretéből) meghatározott keretet biztosít,hogy a
tervszerű és folyamatos fejlesztés biztosított legyen.

A könyvtár vezetője a mindennapi gazdálkodásról az éves szinten
rendelkezésre álló előirányzott keret (pénzösszeg) alapján önállóan
rendelkezik.

_Eza keretösszeg csak az alábbi célokra fordítható:
- a 'könyvtárban szükséges információhordozók beszerzése

- szakkönyvek vásárlása

- nyomtatványok beszerzése
- időszaki kiadványok előfizetése

Más - nagyobb értékű - könyvtári eszközök vásárlása csak az intézmény
vezetőjének illetve a fenntartó hozzájárulásával történhet.

A ~önyvtári. egység részére éves szinten előirányzott keret felhasználásáról a
könyvtár vezetője dönt a gazdálkodás operatív munkáját ellátó szerv vezetőjének

ellenjegyzésével, s afelé elszámolási kötelezettséggel tartozik.
A fenntartó szerv a könyvtáros beszerzési tevékenységét felülbírálhatja, ellenvetést
tehet, ha a felhasználás módja, formája nem felel meg a hatályos jogszabályoknak,
vagy a szükséges pénzfedezet az intézmény költségvetéséből már nem

biztosítható.



A könyvtáros a térítéses szolgáltatások ellátása során köteles betartani a fenntartó
pénzkezelési szabályzatában foglaltakat.

A könyvtárhasználóktól beszedett díjak nyilvántartását az ügyintéző tételesen rögzíti,
majd összesítve a teljes és korlátlan pénzügyi felelősség terhe mellett elszámol a
bevételekkel a pénzügyi -gazdálkodási feladatokat ellátó Mándoki Városüzemeltetési
Intézmény illetékesei felé.

VI. A könyvtár működésének személyi feltételei :
A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény 95§ előírásainak megfelelően egy
főfoglalkozású felsőfokú végzettségű könyvtárost és a 16/1198 [IV.8]
MKM rendelet 6/B § (4) bekezdése szerint egy fő részmunkaidős iskolai könyvtáros-

tanárt alkalmaz.
A települési könyvtáros munkaidejét 40 órában határozza meg.
A napi munkaidőbe beleszámít naponta 30 perc étkezési szünet.
Alkalmazásáról és kinevezéséről az intézmény vezetője a fenntartó jóváhagyásával
rendelkezik. "

Munkaidejének kezdetét és végét az igazgató állapítja meg a törvényes rendelkezések

és a helyi igények figyelembevételével.

Munkájáról az intézményvezetőnek, a fenntartónak és a felettes szerveknek

beszámolási kötelezettséggel tartozik.

vn. Egyéb rendelkezések:
A könyvtár vezetője a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását

javasolhatja a fenntartónak :
- ha a könyvtár működési rendjében lényeges változás következik be,

- ha a könyvtár tevékenységét egy új jogszabály lényegesen módosítja,

- ha a szabályzatnak a gyakorlatban valamelyik pontja nem vált be.

A szabályzat naprakész állapotáról, a szükséges módosításokról a

könyvtáros javaslatainak figyelembevételével a intézményvezető gondoskodik.



Jóváhagyva: Mándok. 2015,február 19,

/,-----l<P-
Könyvtáros


