ŠretÚr
oBEcNEJ rnŽrlce v KoLTE
ObecKOLTA

na zíklade ák.

sNR č- 36911990 Zb. o obecnom zriadení v mení neskorších predpisov a ákona NR
sR ě.l83/2000 Z. z. oÝ.rúžlniciachvydáva tento štafut obecnej knižnice.

s1

Právne postavenie knižnice
Knižrica sa aiaďuje ako organizačná zložka obecného úradu KOLTA, ktorej predmetom ěinnosti je
poskytovanie knižnično.informaěných sluŽieb. Knižnica nemÓŽe v pnívnych vďahoch vystupovať vo
vlastnom mene, nadobúdať práv a a zaváznvď sa.
Pri brrdovaní knihičných fondov a zabezpeěovaní služieb obyvatefom obce kniŽnica spolupracuje s
Regionálnou knižnicou ANTONA BERNOLAKA Nové Zimky, ktorá plní úlohu metodického centra
pre verejné knižnice v okrese

NoVÉ ZÁrrry.

s2

Poslanie kniŽnice
l.

Knižrrica utvára a sprístupňuje univerálny kniŽničný fond vnítane kniŽničných dokumentov
qýznmu, poskytuje knižnično-informačnésluŽby a tak sprístupňuje kultume hodnoty a
informácie a prispieva k uspokojovaniu potrieb čitateFov a k zvyšovaniu ich kulturnej úrovne a

miestneho

vzdelanosti.

2. l(lniŽnica organizuje a zabeqeěuje tiež ďalšie kulturng vzdelávacie a spoločensképodujatia'
ktore súvisia s jej hlavnou činnoďou / literríme stretrutia' besedy/.

s3

Sprístupnenie knižničnýchfondov
l. Knižničnéfondy sú sprístupňované vofným výberom. Dokumenty, ktoré kniŽnica nemá vo svojom
fonde, móže zabezpeětť áujemcom z inej kniŽrice proshedníctvom medziknižričnejvýpoŽičnej
služby.

2. Knižrica poskytuje svoje sluŽby verejnosti vsúlade so ákonom ě.21112000 Z. z. o slobodnom
prísfupe k informácirím a o anene niektoýh zákonov v znení zmien a doplnkov všetkým svojim
používatelom bez ohladu na pohlavie, rasu, farbu pleti' jazylq vieru a nábožensfuo, politické, či iné
zmýšfanie, rrárodný alebo sociálny pÓvod, príslušnoď k niírďnosti alebo etnickej skupine, majetok'
rod, alebo iné postavenie.

3. KniŽnica nesmie uchovávať, propagovať

a

požičiavaťdiela ktoré sú v rozpore

Slovenskej republiky a s Listinou lfudských práv a slobód.

s

Ústavou

s4

Správa knižnice
l. za ěinnosť knižtice a za hospodrírenie so aerenými finančnými prostriedkami a s majetkom obce
zodpovedrí aiaďovateťovi pďla platných všeobecne ávázrrých právnych predpisov a pďl'a pokynov
zriaďovateťa knihomík.
2. Knihovníka menuje a

ďvoláva obecné ástupitel'swo.

3. ZňaďwteÍ móŽe ustanoviť ako svoj poradný orgárr pre činnosťkniŽnice knižničnúradu. Členmi
knižničnejrady sú obyvatelia obce, ktorí m6žu svojimi nrázormi a skúsenosťami priazrrivo ovplyvniť
činnoď knižnice.

ss

Hospodárenie kniŽnice
l. Hospodrírenie knižnice je súčasťouhospodrírenia obce a je viazané na rozpočet obce. V rozpďte
obce sa každoročnestanovuje finančná čiastka na zabezpečenie činnosti knižnice a na nríkup knih.
o jej ýške je knihovník informovaný.
Knihičný fond a mqietolq ktoý knižnica vyr.ržívapri svojej činnosti, je majetkom obce. Knihovník
organizuje a spravuje nerený majetok pďlb všeobecne záv'iiztých právnych predpisov a zásxrd
hospodárenia s majetkom obce.
2.

3. Knihovník je povinný hospďárne

a s potrebnou starostlivosťou spravovať zverené finančné
prostriedkya podťa pokynov zriad'ovatelb a v stanovených termínoch predkladať vyičtovanie.

s6

Záverečnéustanovenie
Poslgrtovanie knižniěno'informačných služieb upravuje knižričnýa výpožičnýporiadok

.

Zmeny a doplnky tohto štatutu schval'uje obecné zastupiteFstvo. Štatut uot schválený obecným
zastupitel'stvom v Kolte dňa l2.|2'20l l Uanesením oZ č,': 07ll2l20l l a nadobudol ůčinnosťdňom
schválenia.

odo dila účinnostištatutu obecnej kniárice strácajú platrosť všetky doposiď vydané
zriaďovacie listiny a štatuty.

Ida Kručanová
starosta obce

