ŠTATÚT
OBECNEJ KNIŽNICE

Obec Záhorská Ves na základe zák. SNR . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zákona NR SR . 183/2000 Z.z. o knižniciach vydáva tento štatút
obecnej knižnice.
l.1
Právne postavenie knižnice
Knižnica sa zria uje ako organiza ná zložka obecného úradu zriadenej obcou Záhorská Ves,
ktorej predmetom innosti je poskytovanie knižni no-informa ných služieb. Knižnica nemôže
v právnych vz ahov vystupova vo vlastnom mene, nadobúda práva a zaväzova sa. Pri
budovaní knižni ných fondov a zabezpe ovaní služieb obyvate om obce knižnica
spolupracuje s regionálnou knižnicou Malokarpatskou knižnicou v Pezinku, ktorá plní úlohu
metodického centra pre verejné knižnice v okresoch Pezinok, Malacky a Senec.
l.2
Poslanie knižnice
Knižnica utvára a sprístup uje univerzálny knižni ný fond vrátane knižni ných dokumentov
miestneho významu, poskytuje knižni no – informa né služby a tak sprístup uje kultúrne
hodnoty a informácie a prispieva k uspokojovaniu potrieb itate ov a k zvyšovaniu ich
kultúrnej úrovne a vzdelanosti.
l3
Sprístupnenie knižni ných fondov
Knižni né fondy sú sprístup ované vo ným výberom. Dokumenty, ktoré knižnica nemá vo
svojom fonde, môže zabezpe i záujemcom z inej knižnice prostredníctvom medziknižni nej
výpoži nej služby.
Knižnica poskytuje svoje služby verejnosti v súlade so zákonom . 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov v znení zmien
a doplnkov všetkým svojim používate om bez oh adu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk,
vieru a náboženstva, politické, i iné zmýš anie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnos
k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie.
Knižnica nesmie uchováva , propagova a poži iava diela, ktoré sú v rozpore s Ústavou
Slovenskej republiky a s Listinou udských práv a slobôd.
l.4
Správa knižnice
Za innos knižnice a za hospodárenie so zverenými finan nými prostriedkami a s majetkom
obce zodpovedá zria ovate ovi pod a platných všeobecne záväzných právnych predpisov
a pod a pokynov zria ovate a knihovník.
Knihovníka menuje a odvoláva obecné zastupite stvo.
Zria ovate môže ustanovi ako svoj poradný orgán pre innos knižnice knižni nú radu.
lenmi knižni nej rady sú obyvatelia obce, ktorí môžu svojimi názormi a skúsenos ami
priaznivo ovplyvni innos knižnice.

l.5
Hospodárenie knižnice
Hospodárenie knižnice je sú as ou hospodárenia obce a je viazané na rozpo et obce.
V rozpo te obce sa každoro ne stanovuje finan ná iastka na zabezpe enie innosti knižnice
a na nákup kníh. O jej výške je knihovník informovaný.
Knižni ný fond a majetok, ktorý knižnica využíva pri svojej innosti, je majetkom obce.
Knihovník organizuje a spravuje zverený majetok pod a všeobecne záväzných právnych
predpisov a zásad hospodárenia s majetkom obce.
Knihovník je povinný hospodárne a s potrebnou starostlivos ou spravova zverené finan né
prostriedky a pod a pokynov zria ovate a a v stanovených termínoch predklada
vyú tovanie.
l.6
Závere né ustanovenie
Poskytnutie knižni no-informa ných služieb upravuje knižni ný a výpoži ný poriadok.
Zmeny a doplnky tohto štatútu schva uje obecné zastupite stvo. Štatút bol schválený
obecným zastupite stvom v Záhorskej Vsi d a 5.11.2008 uznesením . 138/08.
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