
Könyvtári házirend
 
 
 
Kérlek, figyelmesen olvasd el könyvtárunk házirendjét, és tartsd be az alábbi szabályokat!
 
1. Az iskolai könyvtárnak minden tanuló a tagja. A kölcsönzés ingyenes. A beiratkozásért 
nem kell fizetni. Az iskolai könyvtárból a tanév elejétől május 31-ig lehet kölcsönözni. Hétfőtől 
csütörtökig 12:00 -15:30-ig kölcsönözhetsz. Fontos esetben óraközi szünetekben is lehet 
dokumentumot kölcsönözni (pl. tanórára, versenyre).
 
2. Az első és második osztályosoknál egyidőben 1 db könyv, a többi tanulónál egyszerre 3 db 
könyv lehet. Indokolt esetben (pl. tanulás, házi feladat, versenyre való készülés) maximum 5 
könyv kölcsönözhető. 
 
3. A kölcsönzési határidő 3 hét. Ha a határidő lejárta után is szükséged van az adott könyvre, 
akkor a kölcsönzési idő 1 hétre meghosszabbítható. Újabb esetben csak akkor lehetséges a 
hosszabbítás, ha másik tanulónak nincs szüksége arra a könyvre.
 
4. Vigyázz a könyvekre, folyóiratokra, bútorokra! A könyvbe firkálni, a képeket kiszínezni, a 
könyv lapjait kitépni nem szabad. Ha sérülést, hibát tapasztalsz, azonnal szólj a könyvtárosnak. 
A könyv épségét, tisztaságát kötelességed megóvni. A megrongált vagy elveszett könyv helyett 
újat kell vásárolnod, vagy a könyvtárossal egyeztetett dokumentummal pótolni.
 
5. Tanév végén a könyvtáros által kijelölt időpontra a kölcsönzött könyveket (tankönyveket is) 
vissza kell hoznod. A nyári szünetre nem lehet könyvet kölcsönözni. Ez alól kivétel, ha javító 
vizsgára vagy osztályozó vizsgára felkészüléshez van a tankönyvre szükséged. 
 
6. A filmet nézni (DVD, VHS) csak tanári felügyelettel lehet. A készülékeket csak a pedagógus 
kezelheti. A filmnézés befejeztével a székeket tedd vissza a helyükre! A készülékeket a 
pedagógusnak áramtalanítani kell. 
 
7. A könyvtárból engedély nélkül ne vigyél el semmilyen felszerelést, se könyvet!
 
8. A polcon található társasjátékokkal lehet játszani, bábukat és dobókockákat a könyvtárostól 
kérhetsz. A játék végeztével tedd vissza a játékot a helyére, a bábukat, dobókockákat vissza 
kell adni a könyvtárosnak. 
 
10. A könyvtár tisztaságának és rendjének megőrzése mindenki feladata és kötelessége. A 
papírszemetet vagy egyéb hulladékot a szemetesbe dobd. 
 
11. A könyvtárban enni és inni nem szabad a dokumentumok és a berendezési tárgyak, 
eszközök védelme érdekében!



 
12. A könyvtárban folyó munkához feltétlenül szükséges a csend és a rend megtartása. Úgy 
viselkedj, hogy ne zavarj másokat (pl. hangos beszéddel, rohangálással)!
 
13. A könyvtárban minden könyvnek megvan a maga helye. Ha nem tudod, honnan emelted le 
a könyvet, akkor hagyd azt inkább az asztalon, vagy szólj a könyvtárosnak!
 
15. A kabátodat, tornazsákodat felakaszthatod az ajtó mellett található fogasra. A táskádra, 
értékeidre vigyázz, te felelsz értük.
 
16. A könyvtári számítógépeket úgy használd, hogy a csendes tanulást, társaid munkáját ne 
zavard! A számítógép használatának rendjét megtalálod a gépeknél elhelyezett szabályzatban. 
 
 
A házirend be nem tartása a könyvtárból való kitiltást eredményezi. 


