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töökonaldusejuhend"ja Viljandi Linnaraamatukogu
,,Rahvaraamatukogu
pöhimäärusega.
g t. Ütdsetted
(l) Viljandi Linnaraamatukogu(edaspidi raamatukogu)kasutuseeskirisätestabraamatukogu
teeninduse korralduse, kasutajate öigused, kohustused ja vastutuse raamatukolu
teenindusruumides.
(2) Raamatukogu
on avatudköigile raamatukogu
teenustvajavateleisikutele.
(3) Raamatukogu
pakubtasutapöhiteenuseid
ning tasulisieriteenuseid.
(4) Tasulisiteenuseidosutatakse
raamatukogu
direktoripoolt kehtestatud
hinnakirjaalusel.
(5) Raamatukoguteavikute (teavik
mistahes materiaalne objekt, millele on talletatud
informatsiooni,nt trüki1, foto, heliplaat, DVD, CD, helikassett,videofilm jmt) valvamiseks
rakendatakse
elektroonilistkaitsesüsteemi.
(01 Raamatukogu direktor kontrollib kasutuseeskirjatäitmist ja lahendab pretensioone
lugejateeninduse
küsimustes.
(7) Ettepanekuid
ja arvamusisaabesitadakirjalikult infoletis, raamatukogukodulehel, e-postiga
vöi telefoniteel.
$ 2. Lugejaks registreerimine
(1) Lugejaks saab registreerudaisikut töendavafotoga dokumendi esitamiselraamatukogu
infoletis. Registreerimiselesitataksejärgmised andmed: ees- ja perekonnanimi,isikukoold,
registrijärgneelukohtja postiaadress,
öppeasutus,
telefonja e-postiaadiess.
(2) Registreerumisel
saablugeja valida oma lugejaksolekut töendavaksdokumendiksID-kaardi
vöi elektrooniliselugejapileti (edaspidilugejapilötj.
(3) Lugejapiletiton keelatudandateisteleisikutele.
(a) Kuni l4-aastasednoored vormistatakselugejaksisikut töendavadokumendija
seadusliku
esindajakirjaliku avaldusealusel.

(5) Lugejaksvormistamiseltutvub lugejaraamatukogu
ja kinnitaballkirjaga,et
kasutuseeskirjaga
nöustub seda täitma ja on teadlik tema isikuandmetekasutamisäsiOlgusaktidegasaieslaiud
ulafuses.
(6) Lugeja soovil antaksetalle kasutajanimija parool, millega saab sisenedalugejakontole
raamatukogu
gis aadressilwww.lugeja.eelAvalik.
e-kataloo
(7) Iga kalendriaasta esimesel külastusel peavad köik kasutajad end raamatukogu
kojulaenutusöiguse
pikendamisekstimber registreerima.Raamatuvölglased
ei saa raamatukolu
kojulaenutusöigust
pikendadaenne,kui völgnevuson likvideeritud.
$ 3. Lugeja andmetekasutamine
( I ) Lugeja registreeritakse
raamatukogu
andmebaasis.
(2) Andmebaasiandmeid kasutatakseteenusteosutamisel, statistilise analüüsi tegemiseks,
ja ettekirjutustesaatmiseks
meeldetuletuste
ning völanöudeüleandmiseks
inkassofirmale.
(3) Lugejateandmebaason asutusesiseseks
kasutamiseksvastavaöigusegatöötajatele.Muudel
juhtudelvöimaldatakse
juurdep?üis
andmeteleöigusaktidessätestatud
konas.
$ 4. Teenusedja nendekasutamine
(l) Raamatukogutasuta pöhiteenusedon järgmised: teavikute kohalkasutus,kojulaenutus,
juurdepääsavalikuleteabele,teenustealane
nöustaminening puuduvateaviku vöi informatsiooni
tellimineteistestraamatukogudest.
(2) Kohalkasutus
1) Köigil külastajatelon öiguskasutadateavikuidkohapeal.
2) Avariiulitel olevaidteavikuidvöib külastajakasutadäiseseisvalt.
3) Raamatukogus puuduvaid teavikuid vöi nende koopiaid tellitakse lugejale
raamatukogudevahelise
laenutuseteel teistestEesti raamatukogudest.
Saatmiskulu
lasub
lugeja vastavaltkehtivateleteenustetariifidele.
4) Külastajateinfop?iringutele
vastatakse
kohapeal,telefonivöi e-postiteel.
5) Lugejatektisutuseson e-andmebaasid,
kaartkataloogid,
jne.
bibliograafiaväljaanded
6) Videoruumis saab vaadataraamatukogusolevaid audiovisuaalseidteavikuid erinevatel
andmekandjatel.
7) Nägemispuudega
inimestekasutuses
on vastavatelisaseadmetega
varustatudarrnrti.
(3) Kojulaenutus
1) Teavikuidlaenutatakse
koju lugejapiletivöi ID-kaardiesitamisel.
2) Kojulaenutamiselsaab lugeja soovi konal väljatrüki laenatudteavikute nimekirja ja
laenutäihtaj
aga.Väljatrüki öigsustkontrollib lugeja kohapeal.
3) Koju laenutatakse
(v.a kohalkasutuseks
möeldudeksemplarid)köigist osakondadest
kokku
kuni:
a) 10raamatut14päevaks;
b) 5 ajakirjal ajalehte3 päevaks;
c) 5 CD-d 14päevaks;
d) 3 DVDA/HS-i 3 päevaks;
e) enim nöutavateteavikutelaenuttihtaegu
ei pikendata.
4) Lugemissaal
pakubteavikute(v.akohalkasutuseks
vöi jfiekorras olevadeksemplarid)
öölaenutustöhtul raamatukogu
järgmise
sulgemisest
kuni
tööpäevaalguseni.

5) E-posti aadressiomanikelesaada!laenutusprograrnm
automaatseltennelaenutähtajalöppu
teatetähtajasaabumise
ning tirhtajamöödumisel
völgnevusekohta.
6) Lugejatele,kellel
-puudube-posti aadressja on pik*iulin. völgnevus(üle kuue kuu),
saadetaksetähitud meeldetuletus,mille saatekuiu tasub l"g"jä vastavalt kehtivatele
tariifidele.
7) Lugeja saabraamatukogue-kataloogiiseteeninduses
teavikuidreserveerida.
Reserveering
kehtib kaks tööpäeva. Enimnöutavate teavikute laenutamiseks saab registreerudä
jfiekorda. Järjekonajöudmisestsoovijaniteatatakse
kastelefoniteelvöi e-postiteel.
8) Teaviku kasutamisetähtaegavöib pikendada,kui teavikuleei ole järjekoida.pikendada
saab
e-kataloogis
(kuni
ktimme
korda),
e-posti
teel
aadressil
pikenda@raamatukogu.viljandi.ee,
taamatukogusvöi telefoni teel. Laenutfitaja ületanud
teavikutiseteeninduses
pikendadaei saa.
9) Völglasteleei laenutatauusiteavikuidenne,kui völgnews on likvideeritud.
10)Lugejaltvöib nöudateavikukojulaenulamisel
tagatistrahvaraamatukogude
seaduse
alusel,
kui lugeja registrijärgneelukoht
väljaspool
Viljandi
maakondä
(v.a
Tü
Vii;ji
_asub
ja Viljandi Ühendatud
Kultuuriakadeemia
Kutsekeskkooliöpilased).,rdi ,". or, .'ä3dik
teavikuväärtusetöttu. Tagatisraha
vötmiseja tagasimaksmise
korrakehtestablinnavaliisus.
1l) Teavikuidei laenutatakojulaenutusöiguse
kaotanudlugejatele.
(4) Raamatukogutasulised eriteenusedon jrirgmised: kopeerimine (kooskölas autoriöiguse
seadusega),
printimine, skaneerimine,
raamatukogudevaheline
laenutus,individuaatt<iöruumidlja
videoruumirentimine.
(5) Teavet raamatukogukasutusvöimalusteja teavikute kohta saab kodulehelt aadressil
www.raamatuko
gu.vilj andi.ee,töötajailt kohapealning telefoniteel.
(6) Raamatukogu
konaldabjärgmisi lugejakoolitusi:andmebaaside
tutvustus,raamatukogutunnid,
kirjandusülevaated
ning vaegnägijatele
möeldudtehnilistevahenditekasutamiseöpe.
(7) Lugejatele,kes tervisliku seisunditöttu ei ole vöimelisedraamatukogukülastama,korraldab
raamatukogunendesoovil tasutakoduteeninduse.
Koduteeninduse
tingiÄsed ja kona kehtestab
linnaraamatuko
gu direktor.
$ 5. Avaliku internetipunkti kasutamine
(1) Avalik internetipunkt(edaspidiAIP) asubViljandi Linnaraamatukogu
esimeselkomrsel.
l) AIP-i vöivadkasutadaköik soovijadalates14.eluaastast.
2) AIP-i külastamiseeelduseks
on elementaarne
arvutikasutusoskus.
3) AIP-i teenustekasutamiselesitabkülastajaisikut töendavafotogadokumendining tutvub
raamatuko
gu kasutuseeskirj
aga.
4) AIP-i külastajasaabarwtit tasutakasutadakuni kakstundi päevas.
5) Külastajate kasutuses on arvutid operatiivseks teenindamiseks(kasutusajagakuni
15minutit)ja eelregistreerimisega
arvutidpikemaajalisemaks
kasutamiseks.
6) Arvtrtiga töötabkorragatiks kasutaja.
7) Printimine on tasuline teenus.Enne printima asumist on vajalik raamatukogutöötaja
nöusolek.
8) Interneti kasutamiselkohustubkülastajakäituma häid tavasidjärgides.Raamatukoguei
vastutakülastajatepoolt internetissooiitatudtoimingute tagajäigeäeeest.Vastutuslasub
arvutikasutajal.
9) Külastaja kasutab AIP-i ruumi ja vara heaperemehelikult.Tekitatud kahju tuleb
raamatukogule hüvitada.
lO)Külastajaei tohi oma käitumisegateisi häirida. AIP-is ei ole lubatud süüa,juua ega
mobiiltelefonigarääkida.

(2) AIP-i arvutitekasutamine
1) Isiklikke andmekandjaid(CD, DVD, mälupulk jmt) saab kasutadaainult raamatukogu
töötajaloal.
2) Vöimalik on kasutadaID-kaardilugejat.
3) Andmeidvöib salvestada
ainult raamatukogu
töötajapoolt määratudkataloogi.
4) Törgetestarvuti kasutamiseltulebkoheseltteatadaraamatukogu
töötajale.
5) Pärast töö löppu ei tohi külastaja arvutit välja lülitad;, küli aga peab väljuma
töökeskkonnast,
vajutadesLogi välja (Logout)nuppu.
6) Keelatudtegewsed:
a) isikliku- andmekandja(CD, DVD, mälupulk jmt) kasutamineilma raamatukogu
töötajaloata;
b) andmetesalvestaminearvuti kövakettaleilma raamatukogutöötajaloata;
ja tarkvaramittesihtotstarbeline
c) seadmete
kasutamine;
d) muudatuste
tegeminearvutikonfiguratsioonis;
e) programmideomavolilineinstalleerimine;
mtingimine;
0 arrnrtimängude
g) ebastindsate materjalide kasutamine, tasuliste intemetilehekülgede,
pornolehekülgede
jmt külastamine;
h) arvutitaaskäivitamine
ja väljalülitamine.
$ 6. Raamatukogusisekord
( I ) sisekorranöuded
kehtivadköigis raamatukogu
osakondades.
(2) Üleriidedja suuremöödulised
kandekotidsaabjätta garderoobi.
(3) Väärtuslikud esemed,nagu rahakott, isikut töendav dokument, mobiiltelefonjmt tuleb
teenindussaalidesse
kaasavötta.
(4) Raamatukogu
ei vastutavalvetajäetudesemeteeest.
(5) Garderoobinumbririkkumisel vöi kaotamiseltuleb külastajal tasuda numbri maksumus
vastavaltkehtestatudhinnakirjale.
(6) Filmimis-ja pildistamisloasaamiseks
tulebpöördudateenindajapoole.
(7) Lugejal on keelatud rikkuda üksköik millisel viisil avalikku korda, sealhulgaseksida
üldtunnustatudtavade ja heade kommete vastu, solvata oma käitumisegainimväarikustja
tihiskondlikkumoraalitunnet.Selliseljuhul on raamatukogu
töötajalöiguskeädudakordarikkuva
lugejateenindamisest
ning öigusnöudatemalahkumistraamatukogust.(8) Raamatukokku
ei ole lubatudsiseneda
alkoholijoobes,
mtüirdunudriietes,jalgratta,rulluiskude,
ohtlikeaineteegaloomadega(v.a vaegnägijate
juhtkoerad).
(9) sisekonarikkumiselsekkubtöötajaja kutsubvajadusekorral politsei.
$ 7. Lugeja kohustusedja vastutus
(1) Lugejaon kohustatudjärgimaraamatukogu
kasutuseeskirja.
(2) Lugeja vastutabtema nimel laenutatudteavikuteja muude tema kasutusseantud
tehniliste
vahenditeja inventarieest.Tekitatudkahjutulebraamatukogule
hüvitada.

(3) Laenutatudteavikuidei tohi edasiandateisteleisikutele.
(4) Lugejateataboma andmetemuutumisest
raamatukogu
infoletti.
(5) Lugejapiletikaotamisest
teatablugeja viivitamatultraamatukogule.
teavikuteeestarvestabraamatukoguviivist iga hilinenudpäevaeest.
(6) Tähtajakstagastamata
Viivise suurusekinnitablinnavalitsus.
(7) Teaviku rikkumise vöi tagastamata
jätmise korral peab lugeja selle asendamavöi tasuma
teaviku hinna seadusegasätestatudkorras. Hüvitise suurus mäüirataksejuhtumipöhiselt
raamatukogutöötaj
a poolt.
(8) Alaeatisetekitatudkahjuhüvitabtemaseaduslikesindaja.
(9) Lugejalt teaviku vöi lugejapileti varastamise,nende tulekahjus vöi vääramatujöu
töttu
hävimisekonal vabastatakse
ta kuludehüvitamisestvastavaametlik; töendialusel.
$ 8. Löppsätted
(l) Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 27.05.2009 mtüirus
ff
Linnaraamatukogu
kasutuseeskiri.,.
(2) Määrusjöustub1. septembnl2}l3.

aseesimees

Koopia:
Kantselei
Viljandi Linnaraamalrkogu(
SakalaKeskus(info@sakalakeskus.ee)
Haridus-ja kultuuriamet(haridus@viljandi.ee)
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