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Reglement Mediatheek DKO Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Adriaan Willaert (STAP) Roeselare
Artikel 1

De mediatheek werkt voor het beheer van de collectie nauw samen met ARhus Roeselare. Dit
reglement is een addendum bij het dienstreglement van ARhus. Op domeinen waar het STAP
reglement afwijkt van het ARhus reglement heeft het STAP reglement voorrang.

Artikel 2

De mediatheek van STAP Roeselare is voor iedereen vrij toegankelijk.

Artikel 3

De mediatheek is open tijdens het schooljaar, met uitzondering van de schoolvakanties.

Artikel 4

De openingsuren zijn als volgt:
Maandag / dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag / Zaterdag

van 15 tot 20 uur
van 13.30 tot 19 uur
van 10 tot 19 uur
van 9 tot 14 uur

Wijzigingen zijn altijd mogelijk en via de website www.staproeselare.be te raadplegen.
Artikel 5

Alleen wie een kwartier voor sluitingstijd aanwezig is, kan aanspraak maken op bediening.

Artikel 6

De inschrijvingsvoorwaarden en –tarieven van ARhus zijn van toepassing.

Artikel 7

Wie zich inschrijft, krijgt een ARhuspas. Deze pas is meteen ook geldig in alle afdelingen van ARhus.
Wie, als leerling/leerkracht, al over een ARhuspas beschikt, kan deze gebruiken voor ontleningen in
STAP. Ook de eID kan als ARhuspas gebruikt worden.

Artikel 8

Wie zich inschrijft, verklaart zich akkoord met het dienstreglement van ARhus én het addendum van
STAP Roeselare.

Artikel 9

Enkel personeelsleden van STAP Roeselare kunnen beeld-, geluids- en digitale gegevensdragers
ontlenen. Enkel personeelsleden en leerlingen van STAP kunnen partituren ontlenen. Partituren,
geluids- en digitale dragers kunnen in de mediatheek door iedereen beluisterd of geconsulteerd
worden.

Artikel 10

Volgende werken kunnen alleen ter plaatse geraadpleegd worden: encyclopedieën, woordenboeken,
thematische catalogi, tijdschriften, bibliografieën en andere naslagwerken.

Artikel 11

Er kunnen per persoon maximum 5 stukken tegelijk ontleend worden. Personeelsleden van STAP
kunnen 10 stukken tegelijk ontlenen. Een stuk kan uit verschillende eenheden bestaan.

Artikel 12

Ontleende werken of werken in bestelling, kunnen gereserveerd worden. Zodra beschikbaar wordt
de betrokkene verwittigd. Vanaf dit moment blijft het werk 1 week gereserveerd. Reserveren is
mogelijk tot maximaal 4 stukken.

Artikel 13

Uitgeleende werken die omwille van pedagogische of didactische redenen ter beschikking moeten
zijn in de mediatheek, kunnen bij de ontlener opgevraagd worden. De ontlener is verplicht deze
werken onmiddellijk terug te bezorgen.

Artikel 14

De einddatum van een ontlening of een verlenging kan nooit na 24 juni vallen. Indien nodig wordt de
uitleentermijn ingekort.

Artikel 15

Bij het niet tijdig terugbrengen en verlengen of bij verlies of bij schade zijn de voorwaarden vermeld in
het dienstreglement van ARhus van toepassing. Een mediatheekgebruiker verliest het recht te
ontlenen van zodra en zolang hij een openstaande schuld heeft.

Artikel 16

De ontlener moet de auteursrechten respecteren. Bij overtreding hiervan draagt de academie en
het stadsbestuur geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 17

Een adreswijziging geef je onmiddellijk door.

Artikel 18

Boekentassen, rugzakken, e.d. laat je achter in het daarvoor bestemde deel bij het binnenkomen van
de mediatheek.

Artikel 19

De gebruiker zorgt ervoor dat de rust in de mediatheek niet wordt verstoord.
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Artikel 20

De directie van STAP beslist over alles wat niet in het reglement staat. Bij discussies neemt de
directie de eindbeslissing. De directie kan je de toegang tot de mediatheek verbieden als je ernstig
of herhaaldelijk het reglement overtreedt.

Wat kun je hoe lang ontlenen bij STAP Roeselare?
MATERIAAL

Uitleentermijn

Verlengen tot maximaal

Maximum per materiaal

Boek, strip

3 weken

9 weken

5

Partituur (enkel voor
leerlingen en personeel)

3 weken

9 weken

5 (leerlingen)
10 (personeel)

CD, DVD (enkel voor
personeel)

3 weken

9 weken

5

5

