ŠTATÚT
MESTSKEJ KNIŽNICE MUA PARTIZÁNSKE
Mestská umelecká agentúra mesta Partizánske v zmysle Zákona NR SR č. 126/2015 Z.z. o knižniciach
vydáva tento

Štatút Mestskej knižnice v Partizánskom

§1
Právne postavenie knižnice
Zriaďovateľ:

Mesto Partizánske

Názov:

Mestská knižnica Mestskej umeleckej agentúry Partizánske

Typ:

samostatný úsek Mestskej umeleckej agentúry (MUA)

Predmet činnosti:

knižnično‐informačné a vzdelávacie služby

Odborný garant:

pri budovaní knižničných fondov a zabezpečovaní služieb obyvateľom mesta
knižnica spolupracuje s Hornonitrianskou knižnicou v Prievidzi, ktorá plní úlohu
metodického centra pre verejné knižnice v danom regióne.

§2
Poslanie knižnice
1. Knižnica buduje knižničné fondy a prostredníctvom nich sprístupňuje používateľom svojich služieb
kultúrne hodnoty a informácie, čím prispieva k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej
úrovne a vzdelanosti.
2. Knižnica organizuje a zabezpečuje kultúrne, spoločenské a vzdelávacie podujatia, ktoré súvisia s jej
hlavnou činnosťou ( literárne besedy, prednášky, súťaže, verejné čítania atď.).

§3
Sprístupnenie knižničných fondov
1. Knižničné fondy sú sprístupnené voľným výberom. Dokumenty, ktoré knižnica nemá vo svojom fonde,
môže zabezpečiť záujemcom prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby z inej knižnice. (Ďalej
upravuje knižničný a výpožičný poriadok).
2. Knižnica poskytuje svoje služby verejnosti v súlade so Zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene niektorých zákonov, bez rozdielu ich politickej orientácie, náboženského
presvedčenia, bez rozdielu rás, národnosti, spoločenského a sociálneho postavenia.
3. Knižnica nesmie uchovávať, propagovať a požičiavať diela, ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej
republiky a s Listinou ľudských práv a slobôd.

§4
Správa knižnice
1. Za činnosť knižnice a za hospodárenie s majetkom mesta zodpovedá riaditeľke Mestskej umeleckej
agentúry (ďalej MUA) podľa platných právnych noriem a podľa pokynov zriaďovateľa vedúca knižnice.

§5
Hospodárenie knižnice
1. Hospodárenie knižnice je súčasťou hospodárenia MUA, príspevkovej organizácie mesta Partizánske,
ktorá hospodári podľa všeobecne záväzných právnych predpisov pre hospodárenie príspevkových
organizácií.
2. Z rozpočtu mesta sa každoročne stanovuje finančná čiastka na zabezpečenie činnosti knižnice. O jej výške
je vedúca knižnice informovaná.
3. Knižničný fond a majetok, ktorý knižnica využíva pri svojej činnosti, je majetkom mesta Partizánske.
4. Vedúca knižnice je povinná pravidelne predkladať vyúčtovanie činnosti knižnice podľa pokynov riaditeľky
MUA.
5. Finančné zdroje knižnice sú:
a/ príspevok zriaďovateľa
b/ príjmy z poplatkov za knižničné činnosti, ktoré upravuje knižničný a výpožičný poriadok (zápisné,
upomienky, náhrada za stratené a poškodené knihy )
6. Granty a sponzorské príspevky účelovo určené pre knižnicu musia byť zúčtované tak, aby bolo
preukázateľné ich využitie.
§6
Záverečné ustanovenie
Poskytovanie knižničných a informačných služieb upravuje Knižničný a výpožičný poriadok Mestskej
knižnice MUA Partizánske.
Týmto sa ruší Štatút Mestskej knižnice v Partizánskom zo dňa 1. januára 2013. Nový štatút nadobúda
platnosť dňom podpisu štatutára Mestskej umeleckej agentúry dňa 1. októbra 2016.
V Partizánskom, dňa 30. septembra 2016.

Mgr. Martina Baboľová
riaditeľka MUA Partizánske

