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1.

Általános adatok

Elnevezés : Biblioteka Egyesület
Székhely: 6722 Szeged, Kálvária sgt. 14.
Telefonszám : 62-420 -7 9 9
Fax szíma:62-420-799
web: www.delabi.hu
Adószírn: 1 8479050-1 -06
Számlaszím: OTP Bank 1 17 35005 -2053 5944
Statisáikai szám: 18479050-910l -529 -06
2. Létesítésrevon atko

ző adatok

Alapító okirat kelte: 2007. szeptember 2l.
Bírósági bejegyzés: Csongníd Megyei Bíóság, 2007.I2.2I.,Pk.60l7ll2}07l6tl
Jogelődök: Csongrád Meryei SZMT Központi Könyvüír, TEMI Dél-alftrldi Bibliotéka Könyvtrár
Központ
Fenntartó : Biblioteka Egyesiilet Elnöksége
S

és

zaktáj ékoztató

3.

Működési teríilet

Elsődlegesen Csongrád megye, ezen belül kiilönösen

Szeged és vonzráskörzete.

4. Jogállás

Az egyesiilet az

egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv (Etv.) szerinti önkormányzati elven
működő tírsadalmi szervezet, és mint ilyen jogi személy, amelynek működésére az Ew.
va]amint a ptk. rendelkezéseit kell alkalmazrri.
5.

Bélyegzők

l.
2.
3.

6.

30 mm áfinérűű, műanyagból készült körbelyegző, az alábbi körirattal:
Biblioteka Egyesiilet 6722 Szeged, Kálvária sgt. 14.
35 mm x 20 mm téglalap alakú, műanyagból készíiltbéIyegző azalábbi felirattal:
Biblioteka Egyesület 6722 Szeged, KáJvária sgt. 14. Adószám: 18479050-1-06 Bank:
l l7 3 5005-2053 5944 Telefon: 62-420-7 99
45 mm x 20 mm téglalap alakú, műarryagból készült bélyegző azalábbi felirattal:

Biblioteka Egyesület 6722 Szeged, Kálvária sgt. 14. AdősÁm: 18479050-1-06 Bank:
l l7 3 5005 -20 53 59 44 Telefon: 62-420 -7 99

Az eryesület felüryelete:

Az

Egyestilet nyilvántarüísba vételéta székhely szerint illetékes megyei bíróság végzi,
működése felett pedig az tanyadó jogszabályok szerint az illetékes ügyészség gyakorol
törvényességi felügyeletet.
Szakmai felügyeleti szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma

7.

Az erye§ület könyvtári tevékenysége

7

.l. A Biblioteka Eryesület Könyvtári Küldetésnyilatkozata

A Bibliotéka Egyesület fő

feladaüának tekinti, hogy könyvt"íri gyűjteménye és szolgaltatísai

révénminél kedvezőbb feltételeket biztosítson haszrálói szítmána a magyaí és az egyetemes
kultrlra értékeinek megismeréséhez, a folyamatos önműveléshez, információs hátteret
nyújtson az állampolgári üíjékozódáshoz, a königyek intézéséhez,a közhasznú ismeretek
megszetzéséhez és a vál|akozási tevékenységhez; elősegítse Szeged viáros üirténetének,
kulturális, néprajzi hagyomá.nyainak, természeti értékeinek, gazdasági és üirsadalmi
folyamatainak kutatasát és bemutaüísát; helyet biztosítson az önművelést és a szabadidő
hasznos elttiltésétszolgáló rendezvényeknek, civil szervezeteknek; hozzÁjaruljon a hátrányos
helyzettiek esélyegyenlőségének növeléséhez.

A kitűzött célok megvalósítasára törekedve: a könyvtrfu állományát folyamatosan, tervszerűen
gyarapítjuk és sokoldalúan felüírjuk; a korszerű elekmonikus eszközökre és fonasokra

üímaszkodva fejlesztjiik azintézmény ájékoztatő-információs szolgáltaüásait; biztosítjuk más
könyvtárak állományának elérését,közvetítjiik szolgáltatásaikat a helyi felhaszrrtílókhoz;
munkánk során folyamatosan figyelembe vesszük a könyvtí.rhasmálók javaslatait, vizsgáljuk
a haszrálói szokásokat, s a felmeriilő igényeknek megfelelően módosítjuk, bővítjiik a
feltételeit; összehangoljuk
könyvtar szolgáltatásut, javítjuk személyi
tevékenységtinket, állománygyarapítasi stratégiánkat a városban és térségébenműködő
oktat ísi és ktizmúvelődési intéznényekkel.

és trgyí

7.

2.

Az e glesület lúnyvtári feladatai

- A Bibliotéka Egyesiiet az 1997. évi C)(L. Törvény és az egyesiileti a|apszabáIy alapján
nyilvános könfiíri szolgáltatast nyujl átfogó cé|ját a Küldetésnyilatkozatbaa fogalma,,ra
meg.
- fő célj ait kiildetesi nyilatko zatíb an kőzzéteszl,,
- állományát folyamatosan fejleszti,megőrz,t, gondozz4 és rendelkezésre bocsátj4

-

ájékoztat a könyvtár

és a nyilvános könyvtári

rendszer dokumentumairól

és

szolgáltatásairól,
- biztosítja más könyvtárak állomanyanak és szolgáltatasainak elérését,
- résztvesz a könyvüá.rak közötti dokumenfum- és információcsereben,
- gyűjteményétés szolgriltatasait a helyi igényeknek megfelelően folyamatosan fejlesái,
feltarja, megőrzi, gondozz4 és rendelkezésre bocsátja
- köáaszrú információs szolgáltatást nyújt,
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
- tevékenységévelösszefiiggő kulturális rendezvényeket szervez,
- biztosítja a lakosság szátmátta a szémitőgép - és internet használatot.
7.3.

A kbnyvtóri szolgőltatások igénybe vételérejogosultak ki)re

A Biblioteka Egyesület nyilviános könyvtári szo|gáItatást nyújt; mindenki igénybe veheti, aki
a Könfiá.rhas máIali S zabaly zat ( l, számú melléklet) kötelezettségeinek el e get te sz.
Igénybe vehető könyvtíri szolgáltaüísok:
Ingyenes:
- könyvtárlátogatás

- helyben használat

-állományfeltáróeszközök(katalógus)hasrláIata
- információ a könyvtár és a könfiíri rendszer szolgáltaüísairól
- egyéb szolgáltatr{sok a Könyvtárhasznalati Szabályzat szerint
Beiratkozással igénybe vehető szolgáltatások:
- könyvtári dokumentumok kölcsönzése
- könfiá,rközi
kölcsönzés
- számítógép használat

Gyűjtőlór

7.4.

A

gyűjtőkör iiltalános jellegű, a gyújtésköre az ismeretek minden áeáEa kiterjed. Mint a
könyvtari háIőzat tagja a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségével minden olvasó igényeit
kielégítheti.A Gríjtőköri Szabályzatnak megfelelően gyarapítja az őIlományt. (2. számű
melléklet)

Á lörtyvtári állomány nyilvóntartósa

7.5.

Az

allomany nyilvrántartása egyedi (címleltá.r) és csoportos leltárkönyvben, valamint

számítógépes integrált
7.

6

könfiari

rendszerben történik.

A lönyvtári állouányónak feltórósa

A könyvtar
7.7.

rillományá.nak feltárrása integralt

könyvtíri rendszerben történik.

A könyvtóri állomóny apasztósa

folyamatosan (legalább 2 évente) ki kell vonni az e|avult tartalmú
és természetes elhasználódás következtében alkalmatlanná vált dokumenfumokat, illetve
törölni kell az olvasók által elveszített és tédtett dokumenfumokat is.

A

könyvtrár állományából

7.8.

Az állomány elhelyezése és tagolasa

A

könyvtrári dokumentumok elhelyezése szabadpolcokon és zrárt gördülő
történik.
allomány:
Kölcsönöáető
- szakirodalom szakrendben
- a szépirodalom cutter szírnok alapján elhelyezve
állományrészek:
Nem kölcsönöáető

_ kézikönfiíri könyvek

polcrendszeren

(lexikonok, enciklopédiák, összefoglaló művek minden

fudományból)
8.

A könyvtári működés személyi feltételei

A könfiári

a

Biblioteka Egyesüet alapszabályának az egyesület
apparátusáról szóló XrV./3. pontja szabá|yozz4 feladatait azSZMSZ-heztartozó Munkaköri
dolgozók stafuszát

leírasok melléklet tantalmazza.
S.

1.

Általános munlraköri kötelezettségek

A könyvtír minden dolgozója köteles:
- szo\gáItatő munkáját a legjobb fudása szerint végezni a könfiá.rhasmtálőkmegelégedésére
_ -*kuh.lyén munkakezdéskor pontosan megielenni, munkaidejében a mrrnkakörével
kapcsolato s feladatokat ellátni

az könyvtár tiizvédelmi, munkavédelmi, vagyonvédelmi és egyéb belső szatxílyait betartarri,
azoknak megfelelően elj árni
_

A könyvtári

gazgatő felelős

:

könyvtír rendeltetésszení mtiködéséért
- avezetőifeladatok szakszerű elLátásáért, a munkáltatói jogok jogszeni gyakorlasáért
- az könyvtá alapfeladatai elláüísának folyamatos viteléért,működtetéséért

- az

- a tábizott egyesületi vagyon gondos működtetéséért
- az könyvtár törvényes gazdálkodásáért, a gazdaságj és szakmai munka belső ellenőrzéséért.

A könyvtarigazgatő alapvetö feladata:
- gondoskoa,es á ttinywl,r alapfeladatain belül a rendelkezésére bocsátott anyagi és személYi
kapacitasok optimális kihasarálasáról
- akönyvtar iranyítás4 az egyes részterületek, tevékenységek összehangolasa
a kulturalis tevékenységnek a koordinrilása, amelynek révéna város lakossága
-

*o.t

hoz_zájutíatazáltalukigényeltinformációkhozésszolgáltatasokhoz
- képviseti a könyvtariigyet, azkönyvtírt a hatóságok és az könfiírek állami és tarsadalmi
szervei előtt

_ a nyilvános könyvtárak és nr.ís üá,rskönyvüírak között
kezdemény ezője, a könyvkír dolgozóival kivitelezője

együttrnűködések kialakításáírak

meghaüírozott időnként átfogóan elemzi és összegzi az könyvtar tevékenységét
_ ellónőrzi a
ének végrehajtasát, a munkafegyelmet, és a takarékos
gazdtílkodást
- azkőnfiér éves költségvetési tervének kidolgozása
-pályáaatflgyelés,pátyéaatímurrkakoordinálása
_

8.

könyvtár

2. Munlailtatói j ogkar

munkáltatói jogkört a könyvtar vezetoje tekintetében a Biblioteka Egyesület elnÖksége, a
dolgozók esetéÉnaz könyvtár vezetője gyakorolja. A teljes munkáltatói jogkör kiterjed a
műkaviszony létesítésérgmódosítására, megszűntetésére, a besorolásra, M előmeneteli
rendszerre, a célfeladatok kiírrására a fegyelmi és anyagi felelősségre vonásra.

A

9.

Veryes rendelkezések

9.1. Munlrcvédelem

Az könyvtár miiködése sotín gondoskodni kell a munkavédelem hatékony érvényesüléséről,a
mindeúor hatályos jogszabályok alapjan. Ennek érdekében folyamatosan biztosítani kell a
munkavédelem dologi és személyi feltételeit. A munkavédelmi tevékenységet az könyvtár
vezeője iranltja.
A mrrnkavé gzéshez biáosítani kell :
- a rendszeres munkavédelmi ellenőrzést;
- a hiiányosságok felüánísát és megsztintetését;
- a balesetek szakszeni kivizsgálását.

9.2,

A titoHartás

Az könyvtér vezetője és a beosáott dolgozók kötelesek a szolgálati titkokat megtartani. A
vezető és a beosáott dolgozó a köriilírt titkokon tulmenően sem közölhet illetéktelen
személlyel olyan adatot, amely a munkakörével kapcsolatban jutott tudomrására, és amelYnek
közlése az könyvtarra vagy más személyre néme háffirryos következménnyel jrárhat.
9.3.

A helyettesítés

Az könyvtír vezetője, valamint a beosztott dolgozók távolléte esetében helyettesítésről kell
gondoskodni.

a.) a helyettes - a helyettesítési időtartam alatt - teendőit a legjobb tudasa szerint és az
et'oirasomat megfelelően (ktilönös tekintettel a helyettesített személy Útmutatásaira, a
vonatkozó hatalyos jogszabalyokra és a belső szabáIyzatokra) köteles ellátni;
b.) a beosztotl doigózók helyettesítéséról indokolt esetben a közvetlen felettes kÖteles
gondoskodni;
munkakörébe nem tartoző munkát is
Ó.; a murrtavállaló _ kíilönösen indokolt esetben
kóteles elvégezni, illetve a munkakörébe nem tartoző munkavégzésre is köteleáetŐ.

-

9.4.

A munlralöri leírds

Az

etvégzendő feladatokat írásban kiadott munkaköri leínísbankell részletesen rögzítenl.

Az

könyvtarben munkaköri leírással minden dolgozónak rendelkezrrie kell. A munkakÖri leírtást a
munka felvételétkövető 3 napon beliil kell kiadni. A már fennállÓ munkaviszony esetén a
tttányző munkaköri leínískiadrásrfurak határidejét a jelen szabályzat haüílYba léPésétőlkell
számítani.
9.5. Hatólybalépés

A

-

az
szabáIyzat haüílyba lépese uüín biztosítani kell a kötelező ismertetésen trrlmenően
A
ájékoztatást.
szerinti
sztikség
a korlátlan betekintést és a
könyvtír do\gozői számára
járhat.
A Szervezeti
haáyos Szaiátyz*megszegése fegyelmi és anyagi felelósségre vonással
Ötévente
mellett
kiegészítések
változások,
es Mrtoaesi Szabályzatot az időközben történt
felü1 kell vizsgálni.

-

9.6. Mellékletek

KönfiárhasználatiszabáIyzat

zámítógép és Internet-használati szabályzat
Gyujtőköri szabályzat
KiildetésnyiLatkozat
S

Munkaköri leínísok

Szeged" 2016. jaruÉr29.
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Nedelkovics Laszló
könyvtárigazgatő
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