ZARAUZKO SANZ ENEA UDAL LIBURUTEGIAREN ERRGELAMENDUA
I kapitulua
Xedapen orokorrak
1 artikulua
Zarauzko Sanz Enea Udal Liburutegia ezagutzaren eta kulturaren sorkuntza eta
zabalkundearekin konprometituta dagoen zerbitzu publiko bat da. Eskaintzen dituen
informazioko baliabide eta zerbitzuen bidez, bikaintasun kulturaleko testuinguru
batean eta bere plangintza eta diseinua egitean interes-talde guztiak aintzat hartuta,
Zarauzko kultur eskaintzaren efikazia eta efizientzia hobetzen ditu, zerbitzatzen duen
gizartearekiko lankidetza-giroan.
Zarauzko Udalaren zeregina da instalazio horren funtzionamendua arautzea. Hortaz,
Udala arduratuko da liburutegia erabilera-egoera onean edukitzeaz, jarraibide
orokorren arabera eta erabilera-araudi honetatik eratorritakoen arabera. Udala
arduratuko da, baita, instalazioen funtzionamenduaz, hobekuntzaz, antolaketaz eta
administrazioaz, Liburutegiko zerbitzu teknikoen bidez.

II kapitulua
Erabilera-arau orokorrak
2 artikulua. Udal liburutegira sartzea
Udal liburutegiko sarrera irekia eta doakoa da, nahiz eta zerbitzu batzuk erabiltzeko
bazkide-txartela beharrezkoa den. Adinaren arabera mugatuko da gune batzuetako
sarbidea. Segurtasun kontuak direla-eta, errespetatu egingo da Liburutegiko gune
bakoitzean jarritako gehienezko edukiera.
Liburutegiko egutegia eta ordutegia Udalak urtero onartzen dituenak izango dira, eta
jendaurrean jarrita egongo dira. Liburutegia itxi baino hamar minutu lehenago
bukatuko da mailegu-ordutegia.

3 artikulua. Bazkide-txartela


Liburutegiak bazkide-txartela emango dio hala eskatzen duen orori. Eskaera bete
besterik ez da egin beharko horretarako. 14 urtetik beherakoen kasuan, gurasoek edo
tutoreek sinatu beharko dute eskaeraren inprimakia. Txartelak aukera ematen du
Euskadiko Liburutegien Sare Nazionalean dauden udal liburutegi guztietako
mailegu-zerbitzuan sartzeko.



Galdutako edo hondatutako txartela berritzeko, indarrean dauden ordenantza
fiskaletan jarritako prezioa ordainduko da.
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Erabiltzailearen helbidea, telefonoa, etab. aldatzen bada, lehenbailehen jakinarazi
beharko da.
Datuen babeserako araudiaren arabera tratatuko dira emandako datu pertsonalak.

4 artikulua. Erabiltzaileen eskubide eta betebeharrak
Erabiltzaileek eskubidea izango dute:







Liburutegira libreki eta doan sartzeko (adinaren arabera eta liburutegiko zerbitzu
bakoitzaren baldintza zehatzen arabera).
Liburutegiko langileen aldetik bereizkeriarik egin gabe hartuak izateko eta arreta on
bat jasotzeko.
Bilduma, baliabide eta zerbitzuen informazioa jasotzeko.
Iradokizunak, proposamenak eta erreklamazioak egiteko. Horiek aztertu, erantzun
eta, kasu batzuetan, aplikatu egingo dira, aurrekontu-baliabideak kontuan hartuta.
Informazio-baliabideak lokalizatu eta eskatzeko, inolaz ere zentsura ideologiko,
politiko edo erlijiosorik egin gabe.
Datu pertsonalen konfidentzialtasuna eta pribatutasuna edukitzeko, Liburutegiak
ematen dituen material eta zerbitzuak direla-eta.

Erabiltzaileek betebehar hauek izango dituzte:










Instalazioaren eta emandako zerbitzuen erabilera-baldintzak errespetatzea.
Behar bezala portatu eta gainerako erabiltzaileekiko errespetuzko jarrera edukitzea,
adierazpen zaratatsurik egin gabe.
Ez erretzea, jatea edo edatea, eta animaliekin, bizikletekin, patinekin edo
antzekoekin ez sartzea.
Telefono mugikorretako seinale akustikoak itzalita edukitzea.
Bazkide-txartelaz eta haren erabileraz arduratzea.
Jabetza intelektualaren arloan indarrean dagoen legedia errespetatzea, Liburutegiko
funtsak eta zerbitzuak erabiltzean.
Maileguen epeak errespetatzea.
6 urtetik beherakoek heldu batekin egon behar dute uneoro, Liburutegiak antolatzen
dituen jarduera berezietan eta hala aholkatzen denetan izan ezik.
Material bibliografikoa ez azpimarratzea, ez idaztea, eta ez moztea.
III kapitulua
Zerbitzuak

5 artikulua. Irakurketa-zerbitzua
Irakurketa-gelak publikoarentzat irekita daude, eta honela banatzen dira:




Txiki-txoko espazioa: 6 urtetik beherakoentzat. Beti heldu batekin egon behar dute.
Haurren espazioa: 6 eta 14 urte arteko adingabeentzat.
Helduen espazioa: 14 urtetik gorakoentzat.
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Erabiltzaileek ezingo dituzte eurei ez dagozkien espazioak erabili, Liburutegiko
langileen berariazko baimenik eduki ezean.
Liburutegiko funtsak kontsultatu behar dituzten pertsonek lehentasuna izango dute
tokia hartzeko, norbere dokumentuekin ikasi behar dutenen kaltetan. Gainera, plazak
ezingo dira inolaz ere erreserbatu.

6 artikulua. Mailegu-zerbitzua
Hauek dira zerbitzuaren baldintza orokorrak:
— Gehienez 9 dokumentu mailegatu ahalko dira aldi berean:

—
—
—
—

—
—

—

- 3 liburu (21 mailegu-egun)
- 3 ikus-entzunezko (7 mailegu-egun)
- Aldizkako 3 argitalpen (21 mailegu-egun)
Mailegu-epeak luzatu ahalko dira, baldin eta beste pertsona batek erreserbatu ez
baditu.
Mailegu zerbitzutik kanpo gelditzen dira hiztegiak, entziklopediak, eguneko prentsa
eta hilabete horretako aldizkako argitalpenak.
Gainera beste 5 liburu eta 5 ikus-entzunezko mailegatu ahalko dira Euskadiko
Irakurketa Publikoko Sareko gainerako liburutegietan.
Liburutegitik tramitatuko dira liburutegi arteko mailegu-eskaerak. Eskaera etxetik
egiten bada, dokumentuaren jabe den liburutegian pertsonalki jaso beharko da
eskatutakoa.
Liburutegian eskuragarri dauden dokumentuen 2 mailegu-eskaera egin daitezke
gehienez.
Mailegatuta dauden dokumentuak erreserbatu ahalko dira (2 erreserba gehienez).
Eskuragarri daudenean, eskatu dituenari abisatuko zaio, eta hark bi egun izango
ditu jasotzeko. Epe hori igaro ondoren, erreserba desaktibatu egingo da.
Edozein dokumentu galdu edo hondatuz gero, berria ekarri beharko da.

7 artikulua. Liburutegi elektronikoa eta Internet-zerbitzua
Udal Liburutegiak Interneten sarbidea duten ordenagailuak ditu, eta, gainera, WIFI
konexioa ere badauka euren ordenagailu eramangarriak erabili nahi dituztenentzat.
Arau hauen arabera erabiliko da:






60 minutuz erabili ahalko dute zerbitzu hori bai helduek bai adingabeek. Iraupena
luzatu ahalko da ez badago zerbitzua eskatzen ari den beste pertsonarik.
10 urtetik beherako adingabeek heldu batekin erabiliko dute zerbitzua. 10/14 urte
arteko bazkideek, berriz, gurasoen edo tutorearen baimen idatzia beharko dute
Interneten nabigatzeko.
Liburutegia ez da erabiltzaileak eskuratzen duen informazioaren erantzule izango.
Ordenantza fiskaletan jarritako prezioaren arabera kobratuko dira egindako
inprimatzeak.
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8 artikulua. Erreprografia-zerbitzua






Liburutegiak fotokopiagailu autozerbitzu bat dauka.
Une bakoitzean eta kasu bakoitzean indarrean dauden legezko arauen mende
egongo da edozein elementuren erreprodukzioa. Liburutegiak ez du inolako
ardurarik izango kopiak gaizki erabiltzeagatik erabiltzaileak sartzen diren
prozesuetan.
Liburutegiak hainbat arrazoirengatik babestu nahi dituen elementuak ezingo dira
erreproduzitu, aldez aurretik baimen bat eduki gabe.
Erreprografia zerbitzuaren prezioak ordenantza fiskaletan jarritakoak izango dira.
IV kapitulua
Zigor-prozedura

9 artikulua. Arau-hausteak
Eregelamendu honetan xedatutakoaren aurka doazen portaerak oso larriak, larriak edo
arinak izan daitezke. Ondorengo hauek erregelamendu honetan xedatutakoaren
aurkako portaerak dira, eta, ondorioz, zigortu egingo dira:
— Oso larriak:
a) Liburutegiko edozein ondasun lapurtu, puskatu edo hondatzea, edo horretan
saiatzea.
b) Indarkeria ekintza larriak egitea (ahozkoa edo fisikoa) erabiltzaileen edo
Liburutegiko langileen aurka.
c) Hiru akats larri egitea.
— Larriak:
a) Maileguan hartutako materiala itzultzen atzeratzea.
b) Liburutegiko erabilera- eta zerbitzu-arauak ez betetzea.
c) Hiru akats arin egitea.
— Arinak:
Liburutegiaren edo edozein erabiltzaileren ordena asaldatuko duen edozein
portaera.

10 artikulua. Zigorrak
Aurreko artikuluan deskribatutako portaerak honela zigortuko dira:
— Arau-hauste oso larriak egiten direnean, liburutegiko erabiltzaile-izaera galduko da,
hiru hilabetetik urtebetera, eta hondatutako materiala jarri beharko da, halakorik
balego.

5

— Arau-hauste larriak: mailegatutakoa itzultzean atzeratzen bada, mailegatzeko
eskubidea galduko du egun batez, atzeratutako egun natural bakoitzeko.
Liburutegiko erabilera- eta zerbitzu-arauak betetzen ez badira eta arau-hauste arinak
errepikatzen badira, bazkide-izaera galduko da zazpi egunetik hogeita hamar
egunera.
— Arau-hauste arinak: ohartarazpena, edo bazkide-izaera galtzea gehienez zazpi
egunez.
Ezingo da arau-hauste larriengatik edo oso larriengatik zigorrik jarri, ez bada aurretik
espediente bat tramitatzen. Aldiz, ez da beharrezkoa izango espedientea tramitatzea
arau-hauste arinen zigorrak jartzeko. Dena den, egun batetik gorako zigorretan
entzunaldi tramitea emango zaio arduradunari.
Nolanahi ere, arau-hauste larri eta arinen zigorrak jartzeko, ezinbestekoa izango da
aurretik interesdunari ahoz ohartaraztea. Hori Liburutegiko langileek egin dezakete.
Zigorrak zehazteko, kontuan izango da erruduntasuna eta arau-haustea gertatu denean
egon diren gainerako zirkunstantziak.

Xedapen indargabetzailea
Indarrik gabe geratzen da gaiaren inguruan indarrean dagoen beste edozein udal araudi
edo xedapen, maila berekoa edo txikiagokoa denean eta Erregelamendu honetan
xedatutakoaren aurka doanean.

Azken xedapena
7/1985 Legeak, apirilaren 2koak, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituenak, 70.2
artikuluan xedatutakoaren arabera sartuko da indarrean Erregelamendu hau, eta
indarrean jarraituko du Udalak aldatzea edo indargabetzea erabakitzen duen arte.

