El carnet de biblioteca és un document que acredita el seu posseïdor com a usuari dels
serveis de la biblioteca. Cal tenir aquest carnet per fer ús normal dels serveis de préstec
individual i d’accés a Internet.
Per fer ús del servei de préstec i d’Internet, cada usuari ha de tenir el carnet de la
biblioteca, que s’obté presentant el DNI o passaport, emplenant un formulari on constin
les dades d’identificació i localització dels usuaris i signant un imprès on els usuaris es
comprometen a complir la normativa del servei de préstec. Aquest imprès adverteix de
l’existència de la llei de propietat intel·lectual que vetlla pels drets d’autor, el compliment
del qual és de responsabilitat exclusivament de l’usuari, així com del correcte ús
d’Internet.
En el cas de menors de 14 anys, els seus pares o responsables són els qui han d’emplenar
i signar els impresos.
Usuaris transeünts:
Els usuaris que no tenguin la seva residència habitual a Menorca, la qual cosa s’entendrà
de tots aquells usuaris en el DNI dels quals no consti adreça de Menorca o no adjuntin
el certificat de resident, podran fer ús dels servei de préstec de la Xarxa de Biblioteques
de Menorca mitjançant un carnet d’usuari transeünt que es distingirà del carnet d’usuari
pel color. Aquests usuaris tindran el préstec limitat a tres exemplars.
En el cas d’accés ocasional a Internet, se substituirà el carnet de transeünt pel lluirament
del DNI o passaport durant el temps de la consulta.
El carnet de biblioteca també és una eina d’informació sobre el nombre d’usuaris i les
seves característiques, així com de l’evolució en el temps. Per aquesta causa, els
ajuntaments, a partir d’aquest Reglament, renovaran tota l’emissió de carnets i la seva
gestió. Per a la renovació completa dels carnets de biblioteca es donaran per vàlids els
emesos en els últims 3 anys.
A partir de l’1 de gener de 2002 els carnets tindran una vigència de 5 anys, a partir dels
quals s’hauran de renovar.
En el cas dels usuaris no residents, es distingiran per l’afegit d’una lletra al seu número
d’usuari i s’esborraran de la base de dades a l’inici de l’any següent al de la confecció del
carnet.
El carnet de biblioteca tindrà un format idèntic per a totes les biblioteques, que serà
acordat entre els ajuntaments i Consell a proposta del Servei Coordinador de
Biblioteques. El document, en el qual s’especificarà la biblioteca que l’ha emès,
contindrà les dades bàsiques de l’usuari i servirà per a totes les biblioteques de la Xarxa.
Les administracions que gestionin aquesta informació no poden emprar-ne les dades
més que per remetre als usuaris informació sobre la biblioteca o sobre l’activitat cultural
del municipi o Menorca, i mai no cediran aquesta informació de dades a terceres
persones.

