Kölcsönzés, előjegyzés, térítés

A könyvtár bármely dokumentumának kölcsönzése beiratkozáshoz, valamint a
könyvtárhasználati szabályzatban rögzítettek elfogadásához kötött.

DOKUMENTUMOK KÖLCSÖNZÉSE
Dokumentumok kölcsönzésére vonatkozó tudnivalók
Állomány neve Kölcsönzési idő(nap)
Hosszabbításokszáma
Késedelmi díj (Ft/nap)
Felnőtt /Hangosköny
30
2
20
Gyerekk.
30
2
20
Kéthetes könyv 14
1
100
Kézikönyv
Zárvatartási időalatt
100
CD/DVD/Diafilm 7 nap
1
100
- 16 éven felüli olvasó által kölcsönözhető dokumentumok száma összesen: 10 db
(könyv, hangoskönyv, CD/max.3db/, DVD/max.3db/)
- 16 éven aluli olvasó által kölcsönözhető dokumentumok száma összesen: 6 db könyv.
- Képes hetilapokból 10 db kölcsönözhető egy hétre.
- Diafilmek 30 napra kölcsönözhetők, egy alkalommal legfeljebb 6 darab.
- A helytörténeti dokumentumok nem kölcsönözhetők.
- Az olvasótermi kézikönyvek - a könyvtár zárvatartási ideje alatt – egyéni elbírálás alapján
kölcsönözhetők.
- A könyvtári tag köteles az általa kikölcsönzött dokumentumot a megadott határidőre
sértetlen állapotban visszahozni.
- A lejárati határidőt a kölcsönzőnek kell figyelnie és szükség esetén kérni a hosszabbítást
(személyesen, telefonon 74/465-434 ; 06 20/559-97-47 vagy e-mailen:
dombkonyvtar@g
mail.com
Amennyiben az olvasó beiratkozáskor megadja az e-mail címét, a rendszer 3 nappal a lejárat
előtt küld egy automatikus figyelmeztető e-mailt.
- A dokumentumok kölcsönzésére vonatkozó szabályokat megsértő (késő) olvasókat a
könyvtár levélben szólítja fel a dokumentumok visszahozatalára, a tartozás rendezésére. Ha az
olvasó a többszöri felszólítás ellenére sem hajlandó visszaszolgáltatni a kikölcsönzött
dokumentumokat, a követelést a könyvtár bírósági úton érvényesíti.

Előjegyzés
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- Ha az olvasó olyan művet keres, amely megtalálható ugyan a könyvtár állományában, de
az adott időpontban nem áll rendelkezésre kölcsönözhető példány (más olvasónál van
kölcsönzés alatt) kérheti a keresett mű előjegyzését
. Előjegyzett könyv kölcsönzési
határideje nem hosszabbítható.
- Az előjegyzett dokumentum könyvtárba való visszakerüléséről értesítés kérhető telefonon
vagy e-mailen keresztül.
- A könyvtár az előjegyzett dokumentumot az értesítést követően 5 napig tartja, majd más
olvasó rendelkezésére bocsátja.

DOKUMENTUMTÉRÍTÉS

- Amennyiben az olvasó a kölcsönzött dokumentumot nem tudja visszaszolgáltatni, az
elveszett dokumentumokat az alábbi módon pótolhatja:
- A könyvpiacon kapható azonos kiadású új vagy újszerű állapotú könyvvel.
- Másolat, amennyiben az elveszett dokumentum a gyűjtemény szempontjából
nélkülözhetetlen.

Pénzbeli térítés
- 1994 előtt megjelent könyv beszerzési árának 20-szorosa
- 1994-2014 között megjelent könyv árának 3-szorosa
- 2015 és az az után megjelent könyv beszerzési ára
- Nem hagyományos dokumentumok (videokazetta, CD, DVD) elvesztése esetén a
dokumentum beszerzési ára.
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