На основу члана 33. Закона о библиотечко-информационој дјелатности
(''Службени гласник Републике Српске'', број 44/16 и 62/18), члана 41.
Закона о систему јавних служби (''Сл.гласник Републике Српске'', бр.
68/07, 109/17 и 66/18), те члана 40. Статута ЈУ НУБ Републике Српске,
бр. 0101-1271/12 и 0101-293 д о н о с и м
КОДЕКС
ПОНАШАЊА КОРИСНИКА И ПОСЈЕТИЛАЦА
ЈУ НАРОДНЕ И УНИВЕРЗИТЕТСКЕ БИБЛИОТЕКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Опште одредбе
Члан 1.
Корисници и посјетиоци ЈУ Народне и универзитетске библиотеке
Републике Српске (у даљем тексту Библиотеке) као културне, јавне
установе од републичког значаја и националног интереса дужни су
поштовати норме и начела прописане овим Кодексом.
Посебне одредбе
Обавезе корисника
Члан 2.
Корисник је приликом уласка у Библиотеку дужан да се јави раднику
на Инфо-пулту.
Корисник је дужан показати своју чланску карту.
Корисник не смије другим корисницима посуђивати своју чланску
карту.
Члан 3.
Чланска карта служи за идентификацију корисника у остваривању
њихових права код коришћења библиотечке грађе и опреме, добијања
читаоничког мјеста, претраживања свих врста каталога, научних база и
других услуга Библиотеке.
Члан 4.

Корисник је дужан пријавити уношење властитих предмета (лап-топ,
стручну литературу, фото-апарат и сл.).
Члан 5.
Корисник је одговоран за своје личне ствари.
Библиотека не одговара за крађу или губитак њиховог власништва.
Члан 6.
Корисник је дужан поштовати тишину и мир у Библиотеци.
Члан 7.
Корисник је дужан пажљиво поступати са грађом која му је дата на
коришћење.
Корисник је дужан пажљиво поступати са опремом која му стоји на
располагању.
Члан 8.
Корисник је дужан надокнадити Библиотеци сваку штету за отуђену,
изгубљену, оштећену грађу и опрему.
Корисник је дужан након престанка коришћења рачунара, а најкасније
на крају радног времена уклонити датотеке које је креирао на рачунару.
Члан 9.
Корисник је дужан послије коришћења оставити уредно читаоничко
мјесто.
Забране у Библиотеци:
Члан 10.
У Библиотеци није дозвољено:
– Свађа, вика, галама, вриска,
– Непристојно и дрско понашање,
– Вријеђање другог лица,
–

Члан 11.
У читаоницама није дозвољено:
–
–
–
–
–

Гласно говорити,
Користити мобилни телефон,
Уносити храну и пиће,
Износити библиотечку грађу,
Својим понашањем или на било који начин ометати друге
кориснике.
Члан 12.

Пушење у Библиотеци није дозвољено, изузев у
предвиђеном простору испред улаза Библиотеке и кафеу.

намјенски

Члан 13.
У простору Библиотеке забрањено је:
– Излагати, продавати или рекламирати производе у комерцијалне
сврхе,
– Уносити оружје и друге предмете којима је могуће угрозити
сигурност корисника, запослених и библиотечке грађе,
– Извођење или репродукција музичких садржаја или текстова
непристојног, увредљивог или узнемирујућег садржаја.
Члан 14.
У случају кршења одредаба овог Кодекса директор Библиотеке може
корисника:
– Привремено удаљити из Библиотеке,
– Трајно забранити коришћење услуга Библиотеке,
– Поднијети прекршајну пријаву у складу са Законом.
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