
 

 

 

 

 

 

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom,  
Városi Könyvtár 

Gyermekkönyvtár 

Könyvtárhasználati Szabályzat - kivonat 

 

Kedves Könyvtárlátogató! 

A szarvasi Városi Könyvtár nyilvános könyvtár. A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti 
bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri. 
A 14  éven aluli gyermek csak szülői engedéllyel iratkozhat be. 
 
A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások: 

- A folyóirat olvasás, tájékoztatás, könyvek helyben olvasása, könyvekben, folyóiratokban, 
katalógusokban, az integrált könyvtári rendszerben, számítógépes dokumentum-nyilvántartásban 
információk keresése, hanglemezek, CD-lemezek, kazetták hallgatása mindkét részlegben, DVD-k 
csoportos megtekintése minden könyvtárhasználó részére ingyenes. 
- A könyvtárlátogatók az ingyenes szolgáltatásokra a díjmentes regisztrációs jegy kiváltásával 
jogosultak. 

Beiratkozáshoz kötött szolgáltatások: 
- könyvkölcsönzés 
- könyvtárközi kölcsönzés bonyolítása  
- kölcsönzés alatt lévő könyvek előjegyzése, hosszabbítása 
 
A  könyvek, folyóiratok kölcsönzése beiratkozott könyvtári tagok részére biztosított. 
A könyvtári tagok beiratkozását, a könyvtári dokumentumok kölcsönzését, előjegyzését, a kölcsönzési 
idő meghosszabbítását a kölcsönzőpultnál rögzítjük. 
 
 
A könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia: név, 
anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma.  
A könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint köteles 
gondoskodni. 
A könyvtárlátogató éves olvasójegyet kap, melynek felmutatása a könyvtárhasználat feltétele. A 
könyvtári tag személyes adataiban bekövetkezett változásokat köteles bejelenteni a könyvtárnak. 
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Kölcsönzés 
Könyvek kölcsönzési ideje: 4 hét. Egyszerre maximum 5 könyvet lehet kölcsönözni. 
Folyóiratok kölcsönzési ideje: 2 hét. Egyszerre maximum 10 db. 
Audió-vizuális dokumentumok (CD, DVD) kölcsönzési ideje: 1 hét. 
Az olvasójegyen feltüntetjük a kölcsönzött dokumentumok darabszámát és a lejárati határidőt.  
 
Hosszabbítás: 
 A dokumentumok kölcsönzési határideje egy alkalommal meghosszabbítható – amennyiben a 
dokumentumra nincs előjegyzés - 1 alkalommal, újabb 4 hétre. A meghosszabbítás kérhető 
személyesen, telefonon, e-mailben, az online katalóguson keresztül (OPAC). 
 
Felszólítás 
Amennyiben az olvasó a kölcsönzési határidő lejáratáig az általa kölcsönzött dokumentumokat nem 
szolgáltatta vissza és a kölcsönzési idő hosszabbítását sem kérte, késedelmi díjat fizet. 
A kölcsönzési határidejének lejártát követő 8 hét után a késedelmes olvasókat a könyvtár a 
beiratkozáskor közölt adatoknak megfelelően e-mailben, levélben szólítja fel a tartozás rendezésére. 
Első felszólítás díja:   200,- Ft 
Második felszólítás díja: 400,- Ft 
Harmadik felszólítás díja:  600,- Ft 
E-mail küldés díja: 50,-Ft 
Elveszett vagy megrongálódott könyvek térítése az olvasót terheli: a könyv pótlása könyvesboltból 
vagy antikváriumból vagy a könyv fénymásolásának és köttetésének ára. 
 
Előjegyzés 
A könyvtári tag, ha az általa keresett dokumentum megtalálható a könyvtár állományában, de ez nem 
elérhető (kölcsönzés miatt) - kérheti a dokumentum előjegyzését. A könyv beérkezéséről az olvasót a 
könyvtár értesíti telefonon, e-mailben vagy levélben. Az előjegyzett dokumentumokat az előjegyzést 
kérőnek 8 napon át fenntartjuk, csak helyben használatra adjuk át más olvasónak. 
 
Könyvtárközi kölcsönzés 
A könyvtár azokat a dokumentumokat, amelyek gyűjteményében nem találhatók meg, könyvtárközi 
kölcsönzés útján szerzi meg az olvasó számára. A szolgáltatást a beiratkozott olvasók vehetik igénybe, 
kérés leadása a kölcsönző pultnál történik. Ha megérkezik a kért dokumentum az olvasót azonnal 
értesítjük telefonon vagy e-mailben.  
A könyvtárközi kölcsönzéssel kért dokumentumok használatának feltételeit mindenkor a kölcsönadó 
könyvtár szabja meg, s a postaköltség térítése az olvasót terheli. 
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Tájékoztatás a könyvtár állományáról, katalógus használata 
A kölcsönözhető dokumentumok a szabadpolcon találhatók. A könyvtáros segítséget nyújt a könyvek 
kiválasztásában, egy-egy témakör szakirodalmának összeállításában. 
 
Könyvtárunk olvasótermi állománya (kb.1500 db)) szabadpolcon található az IFI teremben, 
kézikönyvek, lexikonok, művészeti albumok alkotják az állományt, melyek  a könyvtár nyitva tartási 
idejében helyben használhatók.  
 
A Qulto könyvtári integrált rendszerben történik a dokumentumok keresése, kölcsönzése, előjegyzése, 
hosszabbítása, az olvasók nyilvántartása, statisztikák készítése. 
Az online katalógust olvasóink önállóan, vagy a könyvtáros segítségével vehetik igénybe az interneten 
keresztül az olvasói számítógépeken. 
 
Saját OPAC 
Az olvasójegyen található vonalkód számával és a beiratkozáskor kapott jelszóval lehet belépni a saját 
OPAC-ba. Az olvasó megnézheti saját adatait, kölcsönzéseit és üzenetet küldhet a könyvtárosnak. 
Amennyiben bejelentkezik az olvasó, kereséskor, böngészéskor lehetősége van adott címet/példányt 
előjegyezni, félre tenni saját részére. Az OPAC használatához kérje a könyvtáros segítségét. 
 
A Városi Könyvtár további igénybe vehető ingyenes szolgáltatásai, programjai: 
- Szarvasi Digitális Könyvtár (http://jadox.szarvas.monguz.hu) 
- Felnőtt és gyermek klubjaink (Internet Klub, Csillagász Klub, Törpi Könyvkuckó, Origami Klub, Mama-
kör) 
- könyvtári rendezvények, előadások 
 
Egyéb szolgáltatások: 

- Internet ill. számítógép használat: 100Ft/30perc/fő 
- Fénymásolás, nyomtatás: A/4 oldal 20,- Ft, 2 oldalas 40,- Ft, A/3 oldal 30,- Ft, 2 old. 60,- Ft. 
   (50   oldaltól kedvezményes) 
- Színes fénymásolás, nyomtatás:A/4 oldal 180,-Ft, Ft, A/3 oldal 360,- Ft.  
- Spirálozás: Mérettől függően 200,- Ft-tól 400,- Ft.  
 - Internet ill. számítógép használata: Fél óránként 100,- Ft, óránként 200,- Ft.  
- Laminálás:     A/4: 200 Ft/db ,A/3: 400 Ft/db 
- Számítógépes utószerkesztési munkálat 100 Ft/10 perc 
- Szkennelés: 10 oldalig ingyenes, minden további oldal 10 Ft 
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