BIBLIOTHEEK- EN DOCUMENTATIECENTRUM MIRA
1. Doelstelling:
Het bibliotheek- en documentatiecentrum van Volkssterrenwacht MIRA vzw. staat ten
dienste van iedereen. Boeken, tijdschriften en audiovisuele middelen over sterrenkunde,
weerkunde, ruimtevaart en aanverwante wetenschappen zijn ter plaatse raadpleegbaar en
kunnen, met uitzondering van de tijdschriften en sommige andere artikelen, ook worden
ontleend.
2. Plaats:
Het bibliotheek- en documentatiecentrum is ondergebracht in twee lokalen van de
Volkssterrenwacht, met eigen ingang. In de bibliotheekleeszaal mag de studiesfeer niet
worden verstoord. Het is niet toegelaten dit lokaal te gebruiken als eet-, drink- en
conversatieplaats. Enkel in geval van heerkracht kunnen leden van de Volkssterrenwacht met een minimum aan personen en mits inachtneming van rust, kalmte en orde samenspraken houden in het lokaal. De dienstdoende bibliotheekverantwoordelijke kan,
wanneer daartoe gegronde redenen bestaan, een gebruiker(s) de toegang tot de bibliotheek
ontzeggen.
3. Algemene gebruiksvoorwaarden:
Ter plaatse opzoekingen verrichten is kosteloos voor elke gebruiker. Zo gewenst
kunnen zwart/wit-kopieën gemaakt worden, aan 0,10 €/kopie.
Bezoekers kunnen op jaarbasis een lezerskaart bekomen, waarvoor dan de
waarborgsom van 25 € betaald wordt. Deze wordt onmiddellijk terugbetaald bij
inleveren van de lezerskaart. Het aantal ontleende documenten is beperkt (zie verder).
Bij de eerste ontlening zal gevraagd worden uw identiteitskaart voor te leggen.
Bij het verlaten van het bibliotheek- en documentatiecentrum moet elke bezoeker het
gebruikersregister invullen, ongeacht eventuele ontleningen. De gebruiker kan voor
informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op de dienstdoende
bibliotheekverantwoordelijke.
Uitleningen kunnen alleen gebeuren indien een bibliotheekverantwoordelijke aanwezig is.
4. Openingsuren:
Het bibliotheek- en documentatiecentrum is geopend voor raadpleging en uitlening (behalve
op feestdagen):
elke woensdagnamiddag van 14h tot 18h
elke vrijdagavond van 19h tot 22h
Na telefonische afspraak kan het bibliotheek en documentatiecentrum ook buiten deze vaste
openingsuren bezocht worden, indien de andere activiteiten dit toelaten.
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5. Uitleen:
Boeken voorzien van een rood etiket kunnen enkel ter plaatse worden geraadpleegd.
Hetzelfde geldt ook voor tijdschriften, zowel de lopende jaargangen als de ingebonden
oudere jaargangen.
De uitleentermijn bedraagt maximaal 4 weken.
Deze termijn kan tot twee maal verlengd worden met eenzelfde periode, maar enkel
indien het document ondertussen niet door andere personen werd gereserveerd. Deze
vraag om verlenging kan ook telefonisch gebeuren. Elke verlenging geldt als een
nieuwe uitleentermijn, waarbij dus ook de eventuele uitleenkosten opnieuw dienen
betaald te worden (bij telefonische verlenging gebeurt dit bij het terugbrengen van de
uitgeleende artikelen).
Gebruikers van het bibliotheek- en documentatiecentrum mogen maximaal 3 publicaties in
leen hebben. Voor dia’s geldt dat een pakket van maximaal 25 stuks beschouwd wordt als
één publicatie.
In geen geval mag een uitgeleend boek aan derden worden doorgegeven.

Artikel:
Boek
Video, cd-rom,…
Dia’s

Prijzen per uitleentermijn van 4 weken:
Leden/abonnees VSW. MIRA vzw.
Anderen
gratis
0,50 € per exemplaar
gratis
2 € per exemplaar
gratis
0,10 € per dia

6. Boetes en schadevergoedingen:
Voor werken die te laat ingeleverd worden, wordt door de bibliotheekverantwoordelijke een
geldboete gevraagd: deze boete bedraagt 0,50 € per week per uitgeleend artikel uit het
documentatiecentrum.
Verlies van een dia wordt met 1 € per dia aangerekend.
Bij het verlies van een video of van een cassette wordt de aankoopprijs van de video of
cassette gevraagd.
Indien een uitgeleend boek beschadigd werd of verloren ging, mag van de ontlener de
volledige prijs voor de aanschaf van een nieuw exemplaar geëist worden. Indien het
betreffende boek niet meer verkrijgbaar is, wordt een forfaitair bedrag bepaald door het
bestuur.
Aan gebruikers die blijk hebben gegeven van verregaande slordigheid bij het behandelen
van uitgeleende of geraadpleegde werken, of die herhaaldelijk de uitleentermijn hebben
overschreden of op onrechtmatige wijze uit de bibliotheek hebben genomen, kan het recht
om boeken uit te lenen tijdelijk of definitief ontzegd worden.
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