Na temelju odredbi članka 45. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Pula (od 19. ožujka 2010.), Upravno vijeće
Gradske knjižnice i čitaonice Pula, na sjednici održanoj dana 12. travnja 2016. godine godine donosi

ODLUKU
o kućnom redu u prostorima Čitaonice kluba umirovljenika Pula

Članak 1.
Ovom odlukom uređuju se prava i obveze članova Čitaonice Kluba umirovljenika Pula ( u daljnjem
tekstu: Čitaonica), te način ponašanja u Čitaonici.
Članak 2.
Članovi čitaonice dužni su pridržavati se odredbi ove Odluke, upotrebljavati prostor i osnovna
sredstva Čitaonice u skladu sa njihovom redovitom namjenom, na način da se ista čuvaju od oštećenja i kvara,
te su dužni održavati mir, red i čistoću prostora kluba te sanitarnih čvorova.
Članovi Čitaonice dužni su prilikom upisa platiti godišnju članarinu za tekuću godinu .
Članak 3.
Članovi Čitaonice imaju pravo koristiti prostor Čitaonice, za provođenje svojih programa i aktivnosti, i
to:
- čitanje dnevnog, tjednog i mjesečnog tiska te knjiga koji se posuđuju u prostoru Čitaonice
- igranje raznih društvenih igara, slušanje CD-a, gledanje TV-a, DVD-a, korištenje računala, interneta i
dr.
- provođenje raznih aktivnosti koje okupljaju članove Čitaonice kao što su: književni susreti, promocije
knjiga, izložbe, seminari, predavanja, turniri, davanje stručnih savjeta, održavanje radionica,
provođenje raznih socijalno-zdravstvenih programa, koncerti, održavanje proba zbora i sl. ,
Raspored održavanja programa i aktivnosti iz st. 1 ovog članka odvijati će se prema rasporedu koji će
sačiniti sami članovi.
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Članak 4.
U prostoru Čitaonice zabranjeno je/zabranjeni su:
svojim ponašanjem ometati druge Članove Čitaonice i radnike u njihovu radu (bučiti ili glasno govoriti,
izazivati svađu, razgovarati na mobitel i sl.)
ulaziti u alkoholiziranom stanju
unositi i konzumirati hranu i piće ( alkoholna pića)
zadržavati se na mjestima namijenjenim službenoj uporabi te se koristiti računalom namijenjenom
radnicima
pušiti
držati odnosno dovoditi životinje
ostavljati, odnosno donositi oružje i eksplozivne naprave
ostavljati odnosno donositi tiskovine nepoćudnog sadržaja
iznositi nezaduženu knjižničnu građu
iznositi knjižničnu građu iz čitaonica
oštećivati knjižničnu građu, opremu, inventar i prostorije
iznositi iz prostora ili otuđiti osnovna sredstva Čitaonice
korištenje sanitarnih čvorova protivno njihovoj namjeni
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koristiti prostor Čitaonice za iznošenje osobne netrpeljivosti prema drugom članu Čitaonice
bilo kakvi oblici vjerskog, spolnog, rasnog uznemiravanja i vrijeđanja
osobito ometanje, vrijeđanje te bilo kakav oblik uznemiravanja radnica prilikom obavljanja njihovih
radnih zadataka
dijeliti ili ostavljati promidžbene materijale (plakate, letke i sl.) bez prethodne suglasnosti radnika
organizirati političke skupove u organizaciji stranka, raznih udruga.
U prostorima Čitaonice mobiteli korisnika moraju biti ugašeni.

Članak 5
U cilju ostvarenja jednakih prava i mogućnosti, spolne ravnopravnosti, u realizaciji kvalitetnog i
osmišljenog korištenja slobodnog vremena članova čitaonice, u prostorima Čitaonice održavati će se dnevne
aktivnosti prema posebnom rasporedu, predloženom od strane Savjeta Čitaonice kluba umirovljenika.
Članak 6.
Sve osobe koje nisu članovi Čitaonice, dužne su se prijaviti dežurnom zaposleniku u Čitaonici i izjasniti
se o razlogu posjeta.
Neovlaštenim osobama i osobama koje remete red i mir u Čitaonici, te se ne pridržavaju odredbi ove
Odluke zabranit će se ulaz u prostor, odnosno radnik Čitaonice upozorit će ih da su u slučaju nastavka takvog
ponašanja dužni napustiti prostore Čitaonice.
Članovima koji se ne pridržavaju odredbi ovoga Pravilnika bit će onemogućeno produženje članstva
kao i daljnji posjeti Čitaonici.
Odluku o istom donijet će ravnateljica na temelju pisanog izvješća radnika o uočenim neprimjerenim
ponašanjima kao i zaprimljenim primjedbama.
Članak 7
Čitaonica nije odgovorna za nestanak stvari ili novca članova Čitaonice za vrijeme njihova boravka u
prostoru Čitaonice.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Knjižnice.

Broj: 01-71/1-2016
U Puli, 12. travnja 2016. godine

Predsjednik Upravnog vijeća Knjižnice
Bruno Krajcar

Ova Odluka objavljena je na oglasnoj ploči Knjižnice dana ________________________, te je stupila na snagu
____________________ godine.

