Győjtıköri szabályzat
A könyvtár adatai
(az alapító okiratban szereplı, hivatalos adatokkal megegyezıen):

Könyvtár neve: Községi Könyvtár
Címe: 9464 Und, Fı tér 1. (Gyır – Moson - Sopron megye)
Telefon, fax: 99/365-097
Web oldal: www.und.hu
e-mail cím: könyvtárosé domerzsi@freemail.hu
Vezetı ill. könyvtáros neve: Pintér Imréné
A könyvtár fenntartójának (mőködtetıjének) neve: Községi Önkormányzat, Und
Szerepel-e a könyvtár a nyilvános könyvtárak jegyzékén? igen
Beiratkozási díj:

nincs

A könyvtár: (szakmailag) önálló intézményként mőködik
 könyvbõl,
 CD -bıl
 hangkazettából,
 videokazettából,
lehet válogatni kölcsönzésre, illetve helyben használatra.

Eszközök
HIFI berendezés. Itt kapott helyet a Horvát Egyesület pályázaton nyert számítógépe, és a
Községszépítı Egyesület TV-je, videója. 2004-ben bıvült a könyvtár eszközparkja az
eMagyarországpont pályázatán nyert 2 db számítógéppel és egy lézernyomtatóval, majd egy
fénymásolóval, amelyet a Horvát Egyesület nyert pályázaton.
2004-ben Teleház rangot kapott az intézmény.
Az eszközök elérhetık a lakosság és minden a faluban mőködı egyesület számára.

A könyvtár feladata, győjtıköre
Tervszerően győjti, feltárja és megırzi a falu jellegének megfelelı hazai és külföldi
szakirodalmat dokumentumtípustól függetlenül és szolgáltatásai útján az olvasók rendelkezésére
bocsátja
A falu honlapjára felkerül minden, amihez a tulajdonosok beleegyezésüket adják.
Horvát nyelvő könyvek, kiadványok beszerzése.

Az állomány a következı tudományterületeket tartalmazza:







neveléstudomány és segédtudományai
közmővelıdés- és könyvtártudomány
a iskolákban oktatott tantárgyakhoz szükséges szakirodalom
társadalomtudományok
szépirodalom
gyermek- és ifjúsági irodalom

A könyvtárhelyiség(ek) alapterülete:
1. Könyvtárszoba
30 m2
2. eMagyarországpont
12 m2

Győjtıköri szabályzat
Győjti, feltárja és megırzi a falu történeti értékő dokumentumait:
A falura vonatkozó sajtóközlemények, saját kiadványok
a.) győjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelıen alakítja,
b.) közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
c.) helyismereti információkat és dokumentumokat győjt,
d.) szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.

Szakirodalmi tájékoztató munkát végez és közvetíti más könyvtárak
szolgáltatásait
Részt vesz a faluban folyó közmővelıdési tevékenységben.

Szolgáltatások
Kölcsönzés - Elıjegyzés – Helyben használat - Könyvtárközi kölcsönzés
- Tájékoztatás, irodalomkutatás

Kölcsönzés - feltétele a beiratkozás.
1./ Könyvek kölcsönzése
/Egy alkalommal 5 kötet kölcsönözhetı 3 hétre.
Vannak tartós használatra /félévre, egy tanévre/ kölcsönözhetı mővek is, ezek száma növeli a
kölcsönözhetı példányszámot.
A tartósan kölcsönözhetı mővekrıl a mindenkori könyvtáros dönthet. Ha a dokumentumra
elıjegyzés van akkor hosszabbítás nincs.
2./ Médiatár állománya kölcsönözhetı (kivétel a hanglemez).
Hangkazetta, dia, egy alkalommal 1 db kölcsönözhetı 1 hétre.
Videokazetta, CD letéti díj ellenében kölcsönözhetı lesz, amennyiben nagyobb példányszámban
rendelkezésre áll majd.
A letéti díj összege videokazettánként 500,- Ft, 1-2 CD - 500,- Ft.
Egy alkalommal 2 db videokazetta ill. CD kölcsönözhetı 2 napra.
Lehetõség van a kölcsönzésen kívül újságolvasásra, zene hallgatásra, videófilm nézésre,
internetezésre.
A folyóirat kölcsönzésre is lesz lehetıség, ha kellı példányszámban rendelkezésünkre áll a
jövıben. Egy alkalommal 2 db folyóirat kölcsönözhetı 1 hétre.
Az elvesztett könyvek pótlási lehetıségei:
ugyanazon kiadású példány beszerzése
fénymásolt példány bekötve

Helybenhasználat
Olvasóterem
Lexikonok, kézikönyvek, a különgyőjtemények kötetei.
Folyóirattár
Az olvasótermi használatra kijelölt és a bekötött folyóiratok.
Lehetıség van referátumokhoz, szakdolgozatokhoz, tanítási órákhoz szemléltetés céljára,
valamint egy éjszakára, esetleg hétvégére olvasótermi könyvet és folyóiratok kölcsönkérni.

Győjtıköri szabályzat
Idegennyelvi Könyvtár
A szótárak kis száma miatt csak helyben használhatók.

Könyvtárközi kölcsönzés
A könyvtárközi kölcsönzés keretében olyan dokumentumokat bocsátunk olvasóink
rendelkezésére, melyek állományunkból hiányoznak. Eredeti dokumentum kérése esetében csak
akkor kell fizetni a kölcsönzésért, ha a küldı könyvtár szabályzata ezt elıírja. Másolatok
esetében mindig az olvasót terheli a számla kiegyenlítése.
Reprográfia
A könyvtár állományában lévı dokumentumok részleteirıl térítés ellenében fénymásolatokat
készítünk. A másolás díja a helyszínen készpénzben fizetendı.
A másolás díjtételei:
saját olvasóinknak
A/4-es egyoldalas 15.-Ft
A/4-es kétoldalas 30.-Ft
Tájékoztatás, irodalomkutatás
Kérésre irodalomkutatást végzünk, amelynek jegyzékét az olvasó rendelkezésére bocsájtjuk.

A könyvtár olvasói katalógusai
Leíró, Szakkatalógus /Most készül egy on-line katalógus, amely könnyebbé teszi a keresést./
Leíró katalógus:
Meghatározása:
a könyvtár állományában lévı dokumentumok bibliográfiai tételeinek, a latin ábécé alapján
betőrendbe sorolt, utalókkal és hivatkozásokkal ellátott összessége.
Tartalma: a könyvtár teljes nyomtatott dokumentum állománya: magyar és idegen nyelvő önálló
mővek, győjteményes kötetek, monográfiák, részcímes sorozatok, könyv jellegő idıszaki
kiadványok.
Funkciói:
1. A leíró katalógus lehetıvé teszi a dokumentumok azonosítását és visszakeresését a
bibliográfiai leírásukban közölt adatok alapján, az adott dokumentumra legjellemzıbb,
dokumentum fajtánként meghatározott besorolási adatok (pl. szerzık, közremőködık neve,
címadatok, sorozati cím stb.) szerint.
2. A katalógus lehetıvé teszi ugyanakkor, egy adott szerzı valamennyi, a könyvtárunkban
megtalálható mővének együttes visszakereshetıségét és egy adott mő valamennyi meglévı
kiadásának együttes megtalálhatóságát is.
Szakkatalógus:
Meghatározása:
a könyvtári dokumentumok bibliográfiai leírását tárgyuk alapján csoportosítja.
Tartalma: a könyvtár teljes nyomtatott dokumentum állománya: magyar és idegen nyelvő önálló
mővek, győjteményes kötetek, monográfiák részcímes sorozatok, könyv jellegő idıszaki
kiadványok, alsó-, közép- és felsıfokú tankönyvek, egyetemi jegyzetek 1995-ös impresszum
adatokkal bezárólag.
Funkciója: arról tájékoztat, hogy a könyvtárunkban egy adott tudományág területérıl milyen
dokumentumok találhatók meg, továbbá, hogy a dokumentumok ismeretanyaga (az információ),
milyen felhasználási lehetıséget biztosít egy-egy tudományág szőkebb területén.

Győjtıköri szabályzat
Rendszere és használata:
A katalógus az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) alapján készült, az egy-egy szakban lévı
állomány mennyiségi és szakterületi mélységének figyelembe vételével, osztólapokkal tagolt
csoportok létrehozásával. Ezek az ETO számok sorrendjében követik egymást. A fı osztályokat
kiemelı kimagasló-, illetve középfüles osztólapok választják el egymástól. Ezek mögött
alfabetikus rendbe sorolva találhatók az adott tudomány területre vonatkozó általános (és
összefoglaló jellegő) mővek leírásai. Ezeket követik az osztályokat jelzı bal-és jobb füles
osztólapok, amelyek mögött a kutatott tudomány ág részletkérdéseivel foglalkozó kiadványok
bibliográfiai leírásai találhatók.
A keresett téma, vagy fogalom osztólapokon szereplı ETO számát a szakkatalógus és/vagy az
ETO-táblázat betőrendes mutatói (tárgyszójegyzékei), segítségével lehet megállapítani.
Irodalmi analitikus katalógus:
Meghatározás: az olvasószolgálati és tájékoztató munka nélkülözhetetlen segédeszköze a
katalógusoknak egyik sajátos típusa a saját állománytól és részben dokumentumtípustól
független analitikus katalógus.
Tartalma: Irodalomtörténeti tanulmánykötetek és folyóiratok analitikus bibliográfiai kartotékjai.
Funkciója: az irodalomkutatás segítése
Formája: cédulakatalógus
A könyvtár szombaton tart nyitva, de szükség esetén a Teleház nyitvatartása alatt is a látogatók
rendelkezésére állunk.
Nyitva tartás
16 - 19
Hétfı
16 - 19
Kedd
16 - 19
Szerda
16 - 19
Csütörtök
1530 - 2030
Péntek
15 - 21
Szombat
1730 - 2030
Vasárnap
2004. május 1-én nyitotta meg az eMagyarország pont és TeleHáz UND ajtaját a vendégek elıtt.
Az elmúlt idı alatt a helyi lakosság jelentıs része megfordult a helyiségben.
Az idısebb vendégek leginkább az Internet szolgáltatást valamint a nyomtatást használják ki, a
gyerekeket az Internet valamint a játék köti le leginkább.
A könyvtárlátogatók 4 db multimédiás számítógépet használhatnak.

