Könyvszolgáltatás – szabályzat

A börcsi Könyvtár könyvszolgáltatás néven ideiglenes szolgáltatást indít.
Biztosítását a következő szabályok mentén végzi:
1. A Szolgáltatás célja: A járványügyi veszélyhelyzet miatt elrendelt zárva tartási
időszakban a Könyvtár olvasói számára biztosítani a könyvtári
dokumentumokhoz való szabad hozzáférést az érvényben lévő törvényi és helyi
önkormányzati szabályozás mentén.
2. A Szolgáltatás időtartama: A Szolgáltatás bevezetésnek időpontja 2020. május
4. A Szolgáltatást a Könyvtár addig nyújtja, amíg a járványügyi veszélyhelyzet
miatt köteles zárva tartani.
3. Általános szempontok: A Szolgáltatás biztosítása a higiéniai szabályok fokozott
figyelembevételével kerül megszervezésre a Könyvtár dolgozóinak és a
Szolgáltatást igénybe vevők érdekében. A szabályok betartása minden érintett
részére kötelező!
4. A Szolgáltatás leírása: Ha olvasónk tudatja velünk, hogy mely könyvekre van
szüksége, akkor egy egyeztett időpontban (hétfőnként és csütörtökönként) a
könyvtáros házhoz szállítja a megrendelt csomagot. A visszaküldendő könyveket
egy csomagba kell helyezni, melyeket a visszaszállítás után a könyvtár 5 napig
karanténban tartja a fertőzésveszély elkerülése céljából, s csak ez után helyezi
őket újra kölcsönözhető státuszba. A könyvek kiválasztása történhet a könyvtár
online katalógusán keresztül
http://borcs.nanlib.hu/

Itt rákereshetnek az őket érdeklő dokumentumokra. A katalógus sajnos nem ad
az adott dokumentum státuszáról tájékoztatást, vagyis arról, hogy hozzáférhetőe a dokumentum.
Akinek erre nincsen módja, kérheti a könyvtáros segítségét valamely távoli
kapcsolat útján. Erre hétfőn és csütörtökön van lehetőség, ami a zárva tartás
ideje alatt 9.00-11.00 óráig tart. A könyvtárosok az említett időintervallumban
minden távoli kapcsolatban a lakosság szolgálatára állnak általános és könyvtári
tájékoztatás céljából.

5. Elérhetőségek: A könyvtárossal az alábbi elérhetőségek egyikén lehet a
kapcsolatot felvenni: ikszt.borcs@gmail.comm Ikszt Teleház Börcs facebook
oldal vagy a 96/826-156

6. A könyvcsere folyamatában az olvasóra vonatkozó szabályok: Visszaküldeni
csak sértetlen könyvet lehet. Ha a kikölcsönzött könyv felázott vagy sérült,
kérjük, hogy tartsák otthon! Sorsukról a járványügyi veszélyhelyzet elmúltával
rendelkezünk. A könyvek kiszállítása kizárólag egészséges emberek részére
történhet. Otthonukban gyógyuló, valamint hatósági házikaranténban lévő
személyek részére könyvek kiszállítása nem végezhető.
7. A könyvcsere folyamatában a könyvtárosra vonatkozó szabályok: A könyvek
kezelése során minden könyvtárosnak személyes felelőssége a higiéniai
szabályok betartása. A könyvekkel végzett munka során gumikesztyűt és
maszkot kell használnia. A kiadandó könyveket adott személy számára egy
csomagban kell elhelyezni, névvel ellátva jól látható, olvasható módon. A
visszahozott könyvek tároló dobozait karanténba kell helyezni. A könyvtáros
nem nyúlhat a tároló tartalmához, a tárolót kizárólag kesztyűben érintheti,
lezárja, és egyenesen a karantén helyére viszi. Az adott tárolóhoz öt napon
keresztül egyetlen személy sem nyúlhat! Az ötnapos karantén lejártával a tároló
kibontásra kerül, a visszahozott könyveket ekkor érkezteti a könyvtáros,
státuszuk ekkor lesz újra kölcsönözhető. A tárolót fertőtleníteni kell, majd újra
felhasználható a Szolgáltatásban. Az időpontokat a kiszállításra úgy kell kiadni,
hogy lehetőség szerint a következő időintervallumokba essenek: hétfőn és
pénteken. Szükség esetén ettől eltérő időpont is kiadható. A szükségességről a
szolgálatot teljesítő könyvtáros dönt az olvasó által felhozott indokok alapján. A
Szolgáltatás szabályzatának betartása mindenki számára kötelező érvényű.
Betartatásáért az Intézmény vezetője felelős.

