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SZENTES VÁROSI KÖNYVTÁR

SZABÁLYZATA
a muzeális dokumentumok használatáról
1. §
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és ennek módosítása a 2016. évi XCII.
törvény alapján a muzeális intézményekben, a levéltárakban, a közgyűjteményként működő kép- és
hangarchívumokban - valamint a könyvtárakban muzeális dokumentumként őrzött kulturális javak
védettnek minősülnek. Az ezek védelmét szolgáló tevékenységekre, kezelési és nyilvántartási
feladatokra, azok ágazati, valamint szakfelügyeletére külön jogszabályok vonatkoznak.
A kulturális örökség hatósági nyilvántartására vonatkozó szabályokról szóló 17/2002. (VI. 21.) NKÖM
rendelet alapján a muzeális könyvtári dokumentumok nyilvántartása a könyvtárak feladata csakúgy,
mint az ezekkel kapcsolatos adatszolgáltatás.
A muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról szóló
(22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet az alábbiak szerint határozza meg a muzeális dokumentumok körét.
1. a középkori kódexek vagy nyelvemlékek
2. a középkori, koraújkori kéziratok
3. az 1701 előtt megjelent könyvtári dokumentumok
4. az 1851 előtt Magyarországon megjelent könyvtári dokumentumok
5. az 1851 előtt külföldön megjelent hungarikumok, továbbá
6. a jogszabály vagy a könyvtár gyűjtőköri szabályzata szerint végleges megőrzési (archiválási)
kötelezettséggel a könyvtár gyűjteményében őrzött dokumentumok.
7. minden olyan könyvtári dokumentum, amely tartalmi vagy alaki szempontból jelentős
történeti értékű, amely megjelenése helyétől, időpontjától függetlenül különlegességnek vagy
ritkaságnak számít, vagy előállítása körülményeire, technikájára (kiállítása, írásanyaga,
írásformája, illusztrációi, könyvdíszei, kötése stb.), illetve tulajdonosára tekintettel tudományos
értékű.
8. azok a kéziratok, illetve kéziratos hagyatékok, személyi irattárak, gyűjtemények vagy egyéb
dokumentumok, amelyek írója (alkotója) a társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális vagy
tudományos életben jelentős szerepet töltött be.
9. azok a hang-, kép-, film- és videodokumentumok, elektronikus dokumentumok is, amelyek a
fenti feltételek közül valamelyiknek megfelelnek.
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A Szentes Városi Könyvtár fentiek alapján muzeális, és így védettnek minősülő dokumentumai a
következők:
 az 1851 előtt keletkezett, eredeti kötésű dokumentumok
 a helyismereti állomány 8. pontnak megfelelő dokumentumai
A dokumentumok leltározása a teljes könyvtári leltározásával egy időpontban történik.
2. §
A védett dokumentumokat csak beiratkozott vagy regisztrált olvasók, és csak az olvasóteremben
használhatják.
3. §
A használó a védett kiadványokat aláírt tanúsítvánnyal veheti át. A könyvek kiadásáról nyilvántartás is
készül.
4. §
A dokumentumokról másolat csak a könyvtáros jóváhagyásával készíthető. Szerzői jogi és
állományvédelmi okok miatt a másolás megtagadható, illetve egyéb feltételekhez köthető.
5. §
Az 1851 előtt keletkezett dokumentumok fokozott védelem alá esnek.
Olvasásukhoz (az 1. sz. mellékletben meghatározott) kutatói kérőlapot kell kitölteni. Ennek rovatai:
 az olvasó neve
 olvasójegyének száma
 a dokumentum szerzője
 a dokumentum címe
 a dokumentum kiadási éve
 a dokumentum leltári száma
 a kutatás témája
 az engedélyező aláírása
 a használatba adás időpontja
 az olvasó aláírása az átvétel igazolására - a könyvtáros aláírása a kiadás és a visszavétel
igazolására
6. §
Az egyidejűleg használható muzeális dokumentumok száma:
 egyszerre legfeljebb öt darab.
Szentes, 2017. február 1.
Sallainé Gresó Klára
igazgató
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1. SZ. MELLÉKLET
Kutatói kérőlap
Az olvasó neve:

.............................................................

Olvasójegyének száma:

.............................................................

A kutatásra kikért dokumentum adatai:
szerző

cím

kiadási adatok

leltári szám

1.
2.
3.
4.
5.
A kutatás témája:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Az engedélyező aláírása:

................................................

A használatba adás időpontja:

................................................

A fent megjelölt dokumentumo(ka)t
átvettem:

................................................ (az olvasó aláírása)

kiadtam:

................................................ (a könyvtáros aláírása)

visszavettem:

................................................ (a könyvtáros aláírása)
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