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A Madarász Károly Művelődési Ház és
Városi Könyvtár
HÁZIRENDJE
Nyitvatartási idő- Művelődési Ház:
Hétfő: 8- 21 ó
Kedd: 8- 17 ó
Szerda: 8- 18 ó
Csütörtök: 8- 19 ó
Péntek: 8- 21 ó
Rugalmas nyitvatartási idő:
Hétvégén a klubok, szakkörök és rendezvények időpontjának
megfelelően


Művelődési és szórakozási joga alapján, - zártkörű
rendezvények kivételével - nyitvatartási időben bármely
magyar és külföldi állampolgár, minden érdeklődő látogathatja
az intézményt, igénybe veheti kulturális berendezéseit,
felszerelését, és más eszközeit.

 A programok nyitvatartási időn túl is tarthatnak, amennyiben a
nyitvatartási időn belül megkezdődnek.
 Belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyváltás.
 A zavartalan művelődést és szórakozást a közösségi és társas
élet szabályainak megfelelő kulturált magatartással segítse
minden látogató!
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 A látogató magatartásával, viselkedésével nem akadályozhatja
az intézményben folyó tevékenységet.
 Az intézmény közösségi célokat szolgál, ezért védelme,
berendezésének és felszerelésének anyagi felelősséggel történő
használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogatónak
érdeke, kötelessége.
 Az intézményben külső foglalkozás, rendezvény csak a vezető
engedélyével szervezhető, a baleset és tűzvédelmi szabályok
betartása mellett.
 Kár okozása esetén, a rendezvény szervezője kártérítési
kötelezettséggel tartozik az intézmény felé.
 A rendszeres foglalkozásokon résztvevő, köteles betartani a
csoport belső szabályait.
 Dohányozni csak a kijelölt helyen, az udvaron lehet!

A Házirend hatálya az intézmény minden dolgozójára
és látogatójára kiterjed.
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Nyitvatartási idő- Városi Könyvtár:
Hétfő: 8 – 12 ó; 13 – 17 ó
Kedd: 8 – 12 ó; 13 – 17 ó
Szerda: Kölcsönzés nélküli munkanap
Csütörtök: 8 – 12 ó; 13 – 17 ó
Péntek: 8 – 12 ó; 13 – 17 ó
Szombat: 9 – 12 ó
A Könyvtárhasználat módjai:
Az intézményben működő könyvtárnak tagja lehet bárki, aki a belépési
nyilatkozatot aláírta, az azokban foglaltakat betartja.
A könyvtár igénybe vehető:
 helyben olvasás
 kölcsönzés
 csoportos használat céljára.
Helyben használhatók:
 olvasótermi kézikönyvtári állomány- rész
(szótárak, lexikonok, adattárak)
 folyóiratok és egyéb külön gyűjtemények
Kölcsönzés feltételei:
A kölcsönzés feltételeit a Könyvtárhasználati szabályzat tartalmazza,
mely minden látogató számára elérhető.
A könyvtárban az állomány védelme érdekében dohányozni, és nyílt
lángot használni tilos!
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Számítógép és internet használat:
A számítógépeken az internetezés mellett lehetőségük van a számítógépeken lévő
egyéb programok (Word, Excel stb.), valamint a könyvtár állományában lévő
számítógépes dokumentumok (CD-ROM, floppy) helyben használatára is. A
számítógépes programok használatához segítséget nyújtanak a könyvtárosok.
Adatmentésre, archiválási célra csak a külön erre a célra rendszeresített,
költségtérítés ellenében a könyvtárban kapható lemezek használhatók.
A lemezhasználati szándékot a könyvtárosnak be kell jelenteni.
A könyvtárba más külső számítógépes adathordozót
(merevlemez, CD-rom, pendrive stb.) behozni tilos!
A számítógépet és azok perifériáit csak rendeltetésüknek megfelelően szabad
használni!
A számítógépek és egyéb berendezések felnyitása, a konfiguráció megbontása,
megváltoztatása; programok, adatok engedély nélküli törlése, telepítése tilos!
A számítógépek beállításainak (setup, config.sys, autoexec.bat, stb.) és a felhasználói
felület (háttér, tapéta, ikonok, ikonok elrendezése, stb.), valamint a hálózati jogok,
beállítások megváltoztatása, módosítása tilos!
Az esetleges hibákról és rendellenességekről a könyvtárost haladéktalanul
tájékoztatni kell!
Hibaelhárítás önkényesen nem végezhető!
A könyvtári számítógépek használatából időlegesen vagy véglegesen kizárható az a
személy, aki a számítógép-használat szabályait megsérti.
A nem rendeltetésszerű használatból, vagy a szándékos rongálásból eredő kárt, és az
ebből adódó helyreállítási költségeket a károkozó köteles megtéríteni.

Túrkeve, 2020. 02. 05.
Farkas Rozália
Intézményvezető

