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6ru rahvaraamatukogu kasutamise eeskiri
Miiiirus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse $ 16 a1usel.
g 1. UtOsetted
(1) 6ru Rahvaraamatukogu (edaspidi raamatukogu) kasutamise eeskiri siitestab raamatukogu
teeninduse korralduse, lugejate digused ja kohustused ning sisekorra n6uded.
(2) Raamatukogu teenuseid vdivad kasutada kdik, viiljaarvatud lugejad, kellelt on vastavalt
Rahvaraamatukogu seaduse $ 17 l6ike 3 alusel raamatukogu kasutamise 6igus ajutiselt dra
v6etud.
(3) Raamatukogu pdhiteenused ( teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus,
teatmeteenindus ning avalikule teabele iildkasutatava andmesidev6rgu kaudu juurdeptitisu
v6imaldamine) on tasuta. Teavik on mis tahes materiaalne objekt raamatukogus, mi1lele on
talletatud info (nt raamat, ajakii, ajaleht).
(4) Eriteenused (kopeerimine, printimine) on tasulised. Eriteenuste hinnad kehtestab Oru
vallavalitsus.
(5) Informatsiooni raamatukogu ja teavikute kasutamise v6imaluste kohta saab raamatukogu

direktorilt.
$ 2. Lugejaks registreerimine
(1) Lugejaks registreerimine toimub isikut tdendava fotoga dokumendi alusel.
(2) Lugeja registreeritakse raamatukogu lugejate andmebaasis. Andmebaasi ja lugeja
re gi streerimi skaardile kantaks e -i iirgmi s ed andmed :
1) ees- ja perekonnanimi;
2) stinniaeg/isikukood;
3) elukoht ja postiaadress;
4) telefoninumber;
5) elektronpostiaadress ;
6) lugejariihm (kodused ja pensiondrid, tdotajad, p6hikooli dpilased, gtmnasistid, kutsekoolis
dppij a. iil i6pil ased).
(3) Lugeja annab allkirja raamatukogu kasutamise eeskirjaga tutvumise kohta lugejakaardile.
(a) Igal aastal toimub lugejate iimberregistreerimine. Raamatuvdlglasi iimber ei registreerita.
(5) Raamatukogu lugemissaali ning avalikku internetipunkti (edaspidi AIP) saab kasutada ilma
raamatuko gu lugej aks registreerimata.
$ 3. Lugejateenindus
(1) Raamatukogus leiduvate teavikute kohta saab inforrnatsiooni raamatukogust ja Valgamaa
raamatukogude elektronkataloogist, mis asub Valga Keskraamatukogu kodulehel.
(2) Raamatukogu pakub jiirgmisi teenuseid:
1) raamatute laenutus;

2) ajalehtede ja ajakirjade laenutus;
3) paljundustood;
4) printimine;
5) interneti kasutamine.
(3) Teavikute laenutamine ja tagastamine registreeritakse elektrooniliselt programmis RIKS.
(4) Laenutatavate teavikute arv on lastele kuni 5 raamatut i.ihe laenutuskorra kohta ja
tdiskasvanule kuni 10 raamatut.
(5) Raamatukogus asub AIP, kus on oma siilearvuti internetti iihendamise v6imalus.
(6) AIP-i arvutite kasutamise kord on siitestatud paragrahvis 6.
$ 4. Lugeja digused ja kohustused
(1) Lugeja peab laenutatud teavikuid hoolikalt hoidma. Teaviku rikkumise ja tagastamata jiitmise
korral on lugeja kohustatud selle asendama v6i tasuma selle hinna kuni 10- kordses suuruses.
Lapse tekitatud kahj,, hiivitab lapsevanem.

(2) Lugeja on

kohustatud raamatu tagastama laenutusttihtaja jooksul. Tiihtaegadest

mittekinnipidamisel vdidakse rakendada laenutamise keeldu.
(3) Raamatuid laenutatakse 30-ks piievaks. Laenutatud raamatu tagastamistdhtaega v6ib
pikendada, kui sellele raamatule pole n6udlust. Ajakirjade laenutusttihtaeg on 21 pdeva.
(4) Lugeja soovil pannakse ta teda huvitava, kuid teise lugeja kiies oleva raamatu saamiseks
jiirjekorda. Raamatuko gu direktor teavitab lugej at raamatu saabumisest'
(5) Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest kogudest.
(6) Isikutele, kes ten isliku seisundi t6ttu ei ole vdimelised raamatukogu kiilastama, korraldab
rahvaraamatukogu nende soovil ja v6imaluste piires tasuta koduteeninduse.
(7) Viiljaspool raamatukogu teeninduspiirkonda elavatelt lugejatelt v6ib esmakordsel kirjanduse
kojulaenutamisel v6tta tagatist teaviku tegeliku maksumuse ulatuses. Teaviku tagastamisel
makstakse raha lugejale tagasi.
(8) Tagastamistiihtaja moodumisest teavitatakse lugejat posti, telefoni v6i e-maili teel"
Teavitamisega seotucl kulud katab lugeja.
(9) Kui lugeja ei tagasta teavikuid trihtaegselt, on raamatukogul 6igus nduda viivist. Viivise
suuruse kehtestab Oru vallavalitsus.
$ 5. Sisekord

(1) Raamatukogu kasurtaja ei tohi oma kditumisega hziirida teisi lugejaid.
(2) Raamatukogus on ireelatud nt: soomine, joomine, suitsetamine ja magamine jne.
(3) Raamatukokku ei siseneta rulluiskudel ega tooda kaasa linde ega loomi.
(4) Ei teenindata alhoholijoobes inimesi.
(5) Pretensioonide ja ettepanekutega raamatukogu t<io osas tuleb poorduda raamatukogu
direktori poole.
(6) Raamatukogu ei vastuta valveta jtietud esemete eest.
(7) Raamatukogu ja AIP- i kiilastaja peab alluma raamatukogu direktori mtirkusele.

Avaliku internctipunkti kasutamine
(1) AIP on avatud raamatukogu lahtiolekuaegadel"
(2) AIP-i kasutarniseks tuleb registreeruda raamatukogus kohapeal vdi telefonil 1696839.
Oppeperioodil saavad Opilased kasutada AIP-i kooliptieva l6ppedes.
(3) Arvutit v6ib kasutacia isik, kellel on selleks eelnev kogemus.
(4) AIP-i kasutamiseks tuleb end esitleda raamatukogu direktorile ja tutvuda kdesoleva
eeskirjaga.
(5) AIP-i krilastus fikseeritakse registreerimisvihikus, kuhu mtirgitakse kasutuse kellaajad ja
kasutaja ees- ja perekonnanirni.
(6) AIP-i kasutaja peab tagama nrumis vaikuse ning suhtuma heaperemehelikult AIP-i varasse.
(7) AIP-i kasutamise 6igus antakse korraga kuni iiheks tunniks. Teiste kasutajate puudumisel on
$ 6.

vdimalik kasutus aega p ikencl ada.
(8) Printimine ja paijundamine on lubatud raamatukogu direktori n6uso1ekul.
(9) Uhe anuti kasutamine mitme kliendi poolt korraga on lubatud ainult
raamatukogu direktolj loal.

(10) Arvutid on m6eldud eelk6ige internetist vajaliku informatsiooni leidmiseks, 6ppetooks,
pangatehingute so oritamiseks j a e-po sti kasutamis eks.
(11) kvutimdnge v6ib miingida ainult lastearvutis.

(I2) Isikliku disketi, CD v6i m6ne muu arvutiiiidese kasutamiseks tuleb ki.isida luba

raamatuko gu direktorilt.

(13) Keelatud on muudatuste tegemine arvuti konfiguratsioonis.
(14) Piirast too l6ppu peab kiilastaja sulgema k6ik enda poolt kiiivitatud programmid ja
kustutama enda poolt loodud failid.
(15) Keelatud on intemeti ebasi.indsate ning tasuliste lehekulgede kiilastamine.
(16) Kiiesoleva eeskirja rikkumise korral vdib raamatukogu direktor v6tta iira AIP-i lailastamise
Oiguse kuni iiheks kuuks.
$ 7. Rakendussritted

(1) 6ru lgllavolikogu mriiirus nr 8, 20. apnll2007 ,,Raamatukogu kasutuseeskirja kinnitamine"
kehtetuks.
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