Obec L a z a n y

Štatút
Obecnej knižnice v Lazanoch

Lazany
2013

Obec Lazany v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) zákona č SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a v súlade s § 12 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č.183/2000 Z. z. o
knižniciach vydáva tento
Štatút Obecnej knižnice v Lazanoch
§1
Predmet úpravy
Štatút Obecnej knižnice v Lazanoch upravuje jej zriadenie, postavenie, poslanie a úlohy, jej
správu a financovanie, sprístupňovanie knižničného fondu a poskytovanie knižničnoinformačných služieb verejnosti.

§2
Právne postavenie knižnice
1. Obecná knižnica v Lazanoch sa zriaďuje v súlade s § 5 ods. 3 zákona NR SR č.183/2000 Z. z.
o knižniciach ako organizačná zložka obce Lazany.
2. Obecná knižnica v Lazanoch (ďalej len „knižnica“) je verejnou knižnicou.
3. Knižnica nemá právnu subjektivitu, nemôže v právnych vzťahoch vystupovať vo vlastnom
mene, nadobúdať práva a zaväzovať sa.
4. Knižnica pri budovaní knižničných fondov a zabezpečovaní služieb čitateľom a
návštevníkom knižnica spolupracuje s Hornonitrianskou knižnicou v Prievidzi, ktorá plní
úlohu metodického centra pre verejné knižnice v okrese Prievidza.

§3
Poslanie knižnice
1. Poslaním knižnice je utvárať a sprístupňovať univerzálny knižničný fond a poskytovať
knižnično-informačné služby s cieľom sprístupňovať kultúrne hodnoty a informácie,
prispievať k uspokojovaniu kultúrnych potrieb a k zvyšovaniu kultúrnej úrovne a vzdelanosti
čitateľov a návštevníkov knižnice.
2. Knižnica organizuje a zabezpečuje kultúrne, vzdelávacie a spoločenské podujatia, ktoré
súvisia s jej činnosťou.
§4
Správa a financovanie knižnice
1. Knižnicu spravuje a zodpovedá za jej činnosť poverený zodpovedný zamestnanec obce –
knihovník.
2. Príjmy z činnosti knižnice a finančné náklady na prevádzku knižnice sú súčasťou rozpočtu
obce Lazany.

§5
Sprístupnenie knižničných fondov
1. Knižničné fondy sú sprístupňované voľným výberom.
2. Dokumenty, ktoré knižnica nemá vo svojom fonde, môže zabezpečiť z inej knižnice
prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.
3. Knižnica poskytuje svoje služby verejnosti bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk,
vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k
národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie.
4. Knižnica nesmie uchovávať, propagovať diela, ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej
republiky a s Listinou ľudských práv a slobôd.
5. Poskytovanie knižnično-informačných služieb a vzájomné vzťahy knižnice a jej čitateľov
a návštevníkov upravuje knižničný a výpožičný poriadok knižnice, ktorý vydáva starosta
obce.
§6
Záverečné ustanovenie
1.
2.

Zmeny a doplnky Štatútu Obecnej knižnice v Lazanoch schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
obce Lazany.
Tento Štatút bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Lazanoch dňa 13. 12. 2013
Uznesením XXI/2013 č. 177.

Karol Boško
starosta obce

