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A Vfrosi KdnYvtir
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Sza b6l

Yzata

1.

A ktinyvtir el6rhet6s6gei:
Egyesitett Kdzmiivel6d6si Intdzm6ny
Tiszavasvdri, Szabads6g t6r 1.
Tel./fax. 06 -42 I 37 2-441
E-mail: vktiszavasvari@,grnail.com
weblap: www. kulturawasvari.hu

2.

6s

Ktinyvtrir - Varosi Ktinyw6r

A kdnyvtrflr nyitvatart6si rendje:

H6tf6:
Kedd:
Szerda:

Cstittirttik

P6ntek:

Szombat:

Eb6did6:

-17.00
- 17.00
- 17.00
- 17.00
- 17.00
8.00 - 12.00
12:00 - 12:30

13.00
9.00
9.00
9.00
9.00

k6nyvt6rhasnii6 jogosult bfrmely nyilvanos kiinyvtlr szolgfltat:isainak
ig6nybev6tel6re. A Vdrosi Kiinyvtar szolg6ltatrisait b6rmely magyar 6s kiilfttldi

l. A

rillampolgar i g6nybe veheti, aki a szabiiy zatban fo glaltakat elfo gadj a.

2. A

a

kdvetkez6

o
. a kiinyvtar 6ltat kijeliilt gyiijtem6nyr6sz helyben hasnfilata

(fiildszinti

kdnyvtarhasznill6t ingyenesen, regiszfrdci6

ndlkiil illetik meg

alapszolgiiltatasok:
kdnyvtrirl6togatiis, csoportos l6togat6s

.
o
o

hirlapolvas6),
az 6llom6nyfeltar6 eszkii zdk hasznfllata"
inform6ci6 a kiinyvtir 6s a ktinyvtriri rendszer szolgiitatisair6l,
kiinyvtriri programokon, rendezv6nyeken val6 r6szv6tel.

3. Regisztr6ci6hoz

o
.

kdtdtt ingyenes alapszolg6ltat6s:
Foly6iratok helyben olvasiisa (Foly6irat olvas6)
Saj6t- 6s m6s kiinyvtarak dokumentumbinisana tamaszkod6 bibliogafrai,
dokumentiici6s 6s kdztrasznri inform6ci6szolg6ltatas.

4.

Beiratkozashoz kiittitt szolg6ltatisaink:
K0nyvt6ri dokumentumok helyben haszniiata,
Ktinyv&iri dokumentumok k6lcsdnz6se,
Zenehallgatiis, videofilmek megtekintdse,
Helyismereti dokumentumok helyben hasznfiata"

o
o
o
o
r
o

Foly6iratokkdlcsdnzdse,
Szakirodalmi, bibliografi ai 6s taj 6ko ztat6 szolgiitatis,

o
e
o
o
.
.
o
5.

Informatikai szolgriltatris, helyi 6s orsz6gos adatbazisok haszn6lat4
A kdnyvtrirban nem tal6lhat6 miivek megkdr6se kdnyvtrirkiizi k6lcsdnz6s ftjrin.
A nem kdlcsdnOzhet6 kiinyvtriri dokumentumok (k6zikiinyvek, seg6dkdnyvtiri
anyagok, ktiliingyiijtem6nyek, tart6s meg6rz6sre szint dokumentumok,
helyismereti anyagok) helyben hasnfilata a feln6tt 6s gyermekkdnyvtarban
(olvas6terem).
Az olvas6termi dokumentumok kdlcscinzdse rdvid (szombat - vas6rnap - h6tf6)
k0lcs0nz6si hatririd6vel.
Altaldnos - 6s szakreferensi szolgillataz olvas6szolgdlat keretein beliil.
El6jegyz6s.
Irodalomkutat6s.

T6rit6ses szolg6ltat6sok:

o
o

Fdnym6sol6s,

Kdnyvtdri anyagok miisolatban ttirt6n6 szolgi{.ltatasa

a

szerzoi jog

figyelembev6tel6vel,

r Szrlmit6g6pes szolgilItatils: szdvegszerkeszt6s
o G6pid6 b6rbeadas
o Internethasznrllat
o Laminiilis,
r Spir6loz6s
o Faxol6s, ktild6s 6s fogad6s
o Nyomtatiis
r Szkennel6s
. Egy6b irodai szolg6ltatas
o A kiinyvtrirkdzi kdlcsrinz6s ritjan megk6rt dokumentumok visszakiild6sdnek
postaktiltsdge

6

.

Az

alaptev6kenysd ghez kapc

o
o
o
o
o
o

so 16 d6

szolgiltathsaink

:

Kdnyv- 6s kOnyvtarhasznilati, olvas6s- 6s kdnyvtirn6pszeriisit6 foglalkozisok
vezet6se,

Kdnyvtiri, kdnyvtdrhasznilatitanitrlsi 6rdk megtartr{sa,
Kulturiilis-, kdzmiivel6ddsi-, k<inyv-, krinyvtlr-, olvasfsn6pszertisit6
rendezv6nyek ki6llft6sok szervez6se,
Tanfolyamok szervez6se (digitilis tud6s n6pszertisit6se),
A kdnyvt6r oktat6si, k6pz6si szerep6nek er6sitdse,
H6tninyos helyzetben 6l6k kiinyvtiri ell6tiisa, es6lyegyenl6sdg biztositrisa.

7. A kiinyvt6r az ingyenes szolg6ltatasokat ig6nybe vev6 kdnyvtrirhaszn6l6nak

az adatait

beiratkoziisidijmegfizet6sen6lkiilregisztrillja.

8. A felsorolt ingyenes szolgilltatflsokon kiv0li

szolg6ltatrisok a kdnyvtrirba val6
beiratkoz6ssal vagy napijegy megv6ltiis6val vehet6k ig6nybe. A beiratkozdsflrt, a
napijegydrt a fenntart6 ddnt6se alapjin beiratkozasi dijat, napidijat kell fizetni.

Mentesiilnek a beiratkozasi dij megfizet6se al61 a 16 6ven aluliak 6s a 70 6ven feltiliek,
a kdnyvtarosok, lev6ltrirosok, muzeol6gusok valamint a fogyat6kkal 616k.

9. A ktinyvtrirhaszn6l6nak a regisfrful6skor

6s a beiratkoziskor a kdvetkez6 szemdlyes
adatait kell ktiziilnie 6s igazolnia: neve, arlyja neve, sziiletdsi helye 6s ideje, lakcime,
szemdlyi igazolvinydnak vagy dirikigazolvriny6nak szitma. Ezen adatok hiteless6gdt
szem6lyi igazolvannyal vagy ditikigazolv6nnyal kell igazohtr. A kiinyvkir a szem6lyes

adatok v6delm6r6l az erre vonatkoz6 jogszabrllyok szerint gondoskodik. Az
adatkezelds a ,,2011. 6vi CKI. t0rv6ny az inform6ci6s jogr6l 6s az
inform6ci6szabads6gr6l" szerint tttrtdnik. Az olvas6 adatart a Viirosi Kiinyvtar
harmadik szem6lynek nem adja 6t.
10.

A beiratkozott olvas6 n6we sz6l6 olvas6 jegyet kap. Az olvas6jegy szem6lyre sz6l6,
6t nem ruhdzhat6.

I

szem6lyes meniipontj6hoz jelsz6t k6rhet, melyet az
els6 bejelentkez6skor megv6ltoztathat.

l. A beiratkozott olvas6 az OPAC

12.

A

beiratkoz6s

I 6v id6tartamra vonatkozik, a beiratkoz6si dij fizetdse tdrt6nhet k6t

16szletben.

4 het. Egy alkalommal maximum 6 db kiinyv
k6t
alkalommal hosszabbithat6 meg, ez al6l kiv6telt
kolcsiintizhet6. Egy dokumentum
k6peznek a kdtelez6 olvasm6nyok 6s a tdbb p6ldrlnyban megl6v6 dokumentumok,
melyek tobbszrir hosszabbithat6k. Amennyiben a meghosszabbitani kfv6nt miire
el6jegyz6s van, fgy aznemhosszabbithat6. A hosszabbikist szem6lyesen, e-mailben ,
telefonon egyarant jelezni lehet.

13.

A

14.

A foly6iratok ktilcsOnz6si hatrlrideje 3 nap. Egy alkalommal maximum 6 db foly6irat

ktinyvek kdlcsdnz6s6nek ideje

k<ilcsriniizh et6, akdlcsdnzds id6tartama nem hosszabbfthat6 meg.
15. A mrisoros hangkazetta, videokazetta, CD,
16.

DVD kdlcsdnz6si ideje 3 nap.

A dokumentumokat hatririd6n beliil kell visszahozti, a k6sedelmes olvas6k k6sedelmi
dijat fizetnek mindig az aktu6lis dijt6telek alapj6n. A kiinywdr megtagadhatja a
szolgilltatdsok teljesit6sdt att6l, akinek tartozisa van, illetve a kdnyvtir hasznillatitta
vonatkoz6 szabflyokat megsze gi.

lT.Napijegy viiltiisa lehet6v6 teszi az Olvas6terem, a Foly6iratolvas6, a Zenei- 6s
helyismereti gyiijtem6ny dokumentumainak helyben tdrt6n6 haszrftlatil valamint a
sz6mit6g6p- 6s internethaszn6latot.

A

18.

helyben haszn6lt dokumentumokat rdvid kdlcsdnz6si hatririd6vel, meghatdrozott
felt6telek szerint lehet kikOlcsiindzni beiratkozott olvas6inknak.
Amennyiben a megadott id6pontban nemhoz.za vissza a dokumentumot, ideiglenesen
vagy v6gle gesen eltilthat6 ennek a szolgilltatasnak az igdnybev6tel6t6l.

19.

Amennyiben

dokumentum k0lcstinz6s alatt 6lI, az
el6jegyeztret6. Ha a k6rt mti nincs meg a kiinyl'tar dllomrlny6ban, akkor az olvas6
kiinyvtrirkiizi krilcsdnz6st k6rhet. A szolgfultaths ig6nybev6tel6nek dij6t az 6rvdnyben

az olvas6 6ItaI keresett

l6v6 ..Haszn6l ati szabillv zat" tartafmazza.

20.

A

21.

Az internet- 6s a sz6mit6g6p

a

kiinyvtriri dokumentumok,
benntik elhelyezett vonalk6d, az olvas6jegy
megrongiililsa eset6n a kiinyvtrlrhasznil6 a megifllapitott dijt6telek alapjrln kdteles
krirt6rft6st fizetni. Ha az olvas6 az {trtala kikdlcsdnziitt dokumentumot elveszitette,
kdteles gondoskodni a dokumentum p6tl6s6r6l, ha ez nem lehets6ges, akkor a
ktinyvtdr 6ltal meghatriro zott dijat kell megt6riteni.
haszn6latara vonatkoz6 elilirisokat ktildn szabilyzat

tartalmazz.a.

22. Akiinyvtir haszn6latakor a kabdtot 6s a t6sk6t a ruhatrirban kell elhelyezni.
23. A viilasztds olvas6jegy haszrftlathval ttirt6nik.
24. A Ktinyvt6rhaszn6l6k j ogai

oA
o

:

kdnyvtrlrhasnftl6 jogosult b6rmely nyilvrlnos kiinyvtrir

szolgdltatr{sainak

igdnybevdtel6re,

o

A kdnyr4arhaszn6l6t megillet6 tdrit6smentes szolgriltatrisok kdr6t a Kdnyvtrirhasnillati
Szabillyzatban kell kdzzfltenn.
A ktinyvtirhasznil6 javaslatot tehet az iilominy gyarapitasara fejlesztdsdre.

25.

A Kiinyvtrirhaszn6l6 kdteless6ge:

o

A kOnyvtrirhasznil6 kdteles a beiratkoz6skor illetve regisztr6liskor szem6lyes adatait
k0zOlni, melyek vddelm6r6l a ktinyvtrir ktiteles gondoskodni.

r A

kdnyvtrirhaszriil6 kdteles

a

szem6lyi adataiban bekdvetkezett viiltoz6sokat

bejelenteni.
Ktinyvtarhasznillati Szabillyzat betart6s66rt a kdnyvtrirhasznil6 erkrilcsi 6s anyagi
felel6ss6ggel tanozik.
szabillyzat be nem tartilsa eset6n a Kiinyvtarhasmillati
Szabilyzatban rdgzitett m6don k6sedelmi dij, elveszett vagy megrong6l6dott
dokumentum 6rt6k6nek megt6rit6se, kOnyvtarhasnillati jog ideiglenes felftiggeszt6se
vagy korl6tozhsa alkalmazhat6. A felfiiggesztds kiszab6s6ra a krinyvtar mindenkori
vezet6je jogosult.
26. A ktinywSrhas znalati jog korl6tozrisa:
A beiratkoz6s, kdnyvtirhasznillat korl6toztrat6, ha a kdnyvkirhaszn6l6nak tartozisa
van az int6zm6nnyel szemben, atartozils megfizet6sdig.
A kdnyvtrirhaszniilat felftiggeszthet6 abban az esetben is, ha a ktinyvtrirhasznfil6
magatartrisa tdbbszdri felsz6litrls utan is zavaqa kiinyvtlr miikiid6s6t, zava4a a
kdnyvtrlrhasznilatot, sz6nd6kosan k6rt okoz, a sz{nit6g5phasznillat szabillyait
tdbbszdr megszegi. A korl6tozrisra 6s a kdnyvtarhasznilatijog felftiggesztds6re a
kiinyvtrir vezet6j e j ogosult.
27.
beiratkozasi dij valamint a kiinyvtrlri szolg6ltat6sok dijtdtel6nek 6sszeg6re
vonatkoz6 szabillyzati r6sz id6k6z0nk6nt feltilvizsg6latra keriil.

o

A

o

o

A

A

BEIRATKOzAsloiJ.qK
I0w6nyes: 2020. mfrcius 1. napjit6l
A Vdrosi Kdnyvtdr beiratkoz{si dijai a kdvetkez6k:

o
o
o
o
o

A

16 6ven aluliak 6s a70 dven feltiliek mentestilnek a beiratkozflsi dij megfizet6se

al6l,

Kdnyvtdrosok, levdltiirosok, muzeol6gusok mentestilnek

a

beiratkozasi dij

megfizet6se al6l,

csdkkentl6t6k, nagyothall6k, mozgdskorlfitozotlak, 6rtelmileg s6rtilt emberek
mentestilnek a beiratkozisi dij megfizetdse al6l.
16 6ven feliili nappali tagozatos dirikok beiratkoz6si dija: 1000.- Ft /6v
a fenti kateg6ririk egyik6be sem sorolhat6 kiinyvtarhasnil6k beiratkoz6si dija:
1800.- Ft /6v.

Mindk6t esetben lehet6s6g van

a k6t rdszletben (fel6venkdnt)

tdrt6n6 frzetfsre.

Ebben az esetben:
16 6ven feliili nappali tagozatos diSkok beiratkozasi dija 500.- Ft/fel6v, illetve a
feln6tt, kedvezm6nyre nem jogosult kdnyvtarhasnil6k eset6ben 1000.-Ft/f616v.

-

A beiratkozasi dij megfizet6se mag6ban foglalja a foly6iratok kiilcs0nz6s6nek dij6t, napi f6l
6ra internethaszn[latot, valamint az olvas6termi k6ziktinyvtari rillomriny kdlcsiinzdsi dijflt
rdvid (3 napos) kdlcsdnzdsi hatririd6vel.

Kol\l-yyrAnr szor,cAr,r^LrAsoK DiJA
K6sedelmi

dij:

300,- Ft/h6

-

azonos kiaddsti
p6ld6nyt birtosit az

Elveszett kiinyv megt6rit6se:

olvas6, vagy
- ajelenlegi, aktu6lis
kdnyvrirat I<rfrzeti az
olvas6, vagy
gyujtem6nyi

-

6rt6ket frzet

F6nymisolati dijak:

A/4 egyoldalas szdveg
A/4 kdtoldalas szOveg

N4k6p
A/3 egyoldalas szdveg
A/3 k6toldalas szdveg
N3 kdp

az

olvas6:
ktinyvoldalankdnt
10,- Ft + kiittetdsi
dij (1.000,- Ft)
15,- Ft / oldal
20,-Ft/ oldal
30,- Ft / oldal

25,-Ft
35,- Ft
50.- Ft /oldal

Mfisoros hangkazetta, CD, hanglemezo haszonb6rleti dija:
K6sedelmi dij dokumentumonkdnt:

300,- Ft l3 rcp
100,- Ft / nap

Videokazetta, DVD haszonb6rleti
dija:
K6sedelmi dij dokumentumonkdnt:

300,- Ft

Kdnyvtirkiizi

kdlcsdnz6s :

/3

nap

100,- Ft / nap

200,- Ft adminiszfr6ci6s kdltsdg
6s a postakdltsflgaz olvas6t terheli

A
Internet haszndlat:

Irodalomkutatfs:
Biblio

grilia

beiratkozott olvas6k Minden tov6bbi
naponta f6l 6rfit ingyen megkezdett 6ra
internetezhetnek
200,-Ft/ &a
20,-Ft I talfilat
30,- Ft ltdtel

k6szit6se :

Nyomtatris:

fekete-feh6r szdveg
fekete-feh6r k6p
fekete-feh6r k6p szdveggel

15,- Ft / oldal
30,- Ft / oldal
20,-Ft/ oldal

szines szdveg
szines k6p
szines kdp sziiveggel

50,- Ft / oldal
150,- Ft / oldal
100,- Ft / oldal

Szkennel6s A/3 6s A/4 m6retben

50,- Ft / oldal

Spirilozis:

300,- Ft 30 oldalig,
ezt kdvet6en

2,-Ftllap
X'ax fogaddsa:

50,- Ft / oldal

X'ax kfild6se:

300,- Ft/oldal

Fax

500,. Ft/oldal

kiild6se

kfilfiildre

Lamin6l6s:

N4
N6
ndvjegykrirtya

N3
Szimft6g6p haszndlat az internet hasznilathoz hasonl6an
Beiratkozott olvas6k naponta f6l 6r6t ingyen hasznrilhatjrik a g6pet
Vonalk6d p6tl6sa rongilis eset6n
Olvas6jery p6tl6sa elveszt6se esetdn

Napijegy (olvas6terem, foly6iratolvas6,

helyismereti

gyiijtem6ny, zenei gyiijtemdny hasnr6lat4 fel 6ra ingyenes
intemethasznilatnembeiratkozottkiinyvtrirhasndlfszfimitra)

10O,-FVdb

60,.-Ft/db
60,- Ft/db
150,- Ft/db

200,-Ft I 6ra
50.- FVdb
1O0.-FVdb

200.- Ft/nap

El6jegz6s 6rtesft6s telefonon
100.-FUalkalom

Teremb6rleti dij oktatfsi c6lra
Intemet r6szleg teremb6rleti dija

1.500. - FU6ra

2.500,- Ft/6ra

Hosszabb ideig tart6 b6rl6selq tanfolyamok, csoporfoglalkoz6sok esetdben a terembdrleti
dljak meg6llapitdsaminden esetben egyedi meg6llapod6s tArgyfit k6pezik, melyet
szen6d6sben rOgzftenek.
A b6relt eszkOzdkdrt, s b6relt termekdrt a bdrl6 anyagi felel6ss6ggel tanozik. Az okozottlfu,
k6teles megt6riteni.

a vdros civil szewez.etei, egyesiiletei az intdzmdnnyel kdtdtt 6ves
egyiitfintik6d6si meg6llapod6s alapj,en dijmentesen tarthatjdk foglalkozdsaikat a Vdrosi
IGnyvtdrban.
Igdny esetdn

A fenti dtjakazAFA-torveny szerinti AfA-t tartalmazzfuk.

Tiszavasvdri, 2020.m6rcius h6 1. nap
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