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A könl.vtárakhasznáIatáravonatkozó töwény: az 1,997. évi CXL. törvény a kultutális javak védelmétŐI és a

muzeáüs intézményektő!, a nyilvános köny,vtáti ellátásról és a közművelődéstŐl.

"A kultutális ötökséghez brtoző javak műtunk és jelenünk megismetésének pótolhatatlan Íor::ásal, a nemzeü és

az egyeterrLes kulturális örökség egészének eLváIaszthatatlan összetevői; szellemi bfutokbavételük minden embet
alapvető iogu."

A könyvtát nyilvános könyvtár. Szolgáltatásait igénybe veheti bátki, aki a könyvtáthaszná|aú szabáIyzatot magáta
nézv e kötelezően elismeri.

A xönyvrÁn nrnzurnNyncysBcnI
Csengey Dénes l(ultutális I(özpont I(önlwtára (Paks, Gagarin utca 2.0675830356 konyvtat@paksivmk.hu)
Dunakömlőü Fiókkönywtár (Dunaköínlőd, Béke u. 3. konyvtat@paksirrmk.hu) (Á fiókkónyT,tár
könr,,vtáthasznáIati szabáIvzata a frókkönr,,vtárban van kiflissesztve- iüerve a ,www.csenEev.hu weboldalon

JJ)@

olvasható.)

A CSENGEY DENES KULTURÁLrS KÖZPONT KÖNYVTÁnÁN,q.X NYITVA TARTÁSA
Hétfő: 13:00-17:00 között
Keddtől péntekig: 10:00-12:00 és 13:00-17:00 között
Szombaton és vasátnap zárca

A DUNAKÖMLÓDI FIÓKKÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA
Hétfő: 9 :30 -72:00 között
Szetda: 1, 6:30 -1,9 :30 között

ÁLr,q,LÁNos szABÁLyoK
A könyvtár látogatása - valamennp könyvtátlátogatő étdekében - csak megfeleló öltözékben és az alapvető
higiéniás szabáIyokbetartatásával lehetséges. Zavarőan hiányos öltözék, piszkos, búzös megjelenés esetében a
könyvtár szeméIyzete távozásra szőhthatja fe| a Iatogatőt. 

^ 
könlwtár szabáIyait be nem tartók kitiltása a

köny-vtát dolgozőtnak j ogköte.
Amennyiben a visszahozott dokumentum rongált, koszos állapotban kertilne vissza a könyvtárba, azt az olvasó
köteles aktuális forgalmi étékén megtéfíteni, va§y pótolni.
A könywtár teteiben ételt, italt fogyasztati nem szabad.
Áz éptiletben dohányozni tilos.
Az olvasók kötelessége az épillethasználaútárgya:nakmegóvása, rendeltetésszetőhasznáIata.

A nnrR.q.rxozÁs §zABÁlyaI
Á könyvtár dokumentumainak kölcsönzése és a könywárközi köicsönzés beiratkozáshoz kötött szolgáItatás. A
beitatkozás abettatkozás naplátőI számított 1 é"ig érvényes.
Az olvasó a bebatkozással hozzájár,d, személyt adau-inak rögzítéséhez, annak kezeléséhez (1,997. évi CXL. tv.
57.§ (1) alapján). Az adatokat a könyvtát harmadik félnek nem szolgáltatjakt
Beiratkozáshoz szükséges szemé\i igazohány vagy diákigazolvány.
A könyvtári szolgáltatások csak saját jogon vehetők igénybe, más nevében kölcsönözni nem lehet.
Beiratkazási díjak eg/ évre:
- felnőtteknek (aktív ketesőknek) 500,-Ft
- üákoknak, nyugűiasoknak, munkanélkiilieknek,háztanÁsbeüeknek, GYED-en, GYES-en levőknek 250,-Ft
- 70 éven felülieknek, közalkaknaz ottaknak ingyenes
A meghatározott kedvezményekte való j ogosultságot a beirarkozáskor igazolrri kell.
Ónállő ketesettel nem rendelk ező betatkozó esetén jőtáltő szükséges.
A köny"r,tfuban, minden beiratkozott olvasó napi egy óra ingyenes intetnet hasznáIattajogosult.

Brrrurxoz^snoz NEM KöTöTT szoLGÁLTATÁsoK
- a könJ"vtátlátogaasa
- a könyvtát dokumentumainak helyben hasznalata
- folyóiratok o]vasása



-informáciőszolgáItztásakönyvtárrőI,győjtőköréről
- akönyvtát állományát íettfuő elekttonikus katalógus (SZIREN) hasznáIata
- internethasználattérítés ellenében (1O,-Ft/petc,250,-Ftf 30 petcig;500,-Ft/30-ó0 petc)

A xör,csöNzÉs szABÁlyat
A köIcsönzés beiratkozáshoz kötött. A köny,vtfuból kölcsönözhető könyv, folyóimt, DVD,
hangoskönyv, CD, videokazetta.
Csak érwényes könyvtáÁ tagsággal rendelkező olvasó jogosult a kölcsönzéste és a könl,vtátközi
kölcsönzésre.
A kölcsönzési határidőn tul visszahozott dokumentumokétt az olvasónak késedelmi űiat kell
ftzetti. A késedelmi üj nap/darabra vonatkozik és ehhez számolandő méga postai étesítési üj, ez
az akt;;rálts postai űjszabás alapján töténik.
I(ölcsönözni csak a taftozásak ftésedelmi díj, elveszett dokumentum tédtési díia, beiratkozási üj) tendezése után
lehetséges.
A kölc s önz ési hatáidő dokumentumtípus onké nt v alto zlk.

dokumentumtípus kölcsönzési
határidő

kölcsönzési díj kölcsönözhető
példányszám

késedelmi díj

könyw 1 hónap lngyenes 8db 5,-Ft/nap/db

DVD 1 hét mgyeneS 3db 10,-Ft/nap/db

CD 1 hét mgyeneS 3db 1,0,-Ft/nap/db

videokazetta 2 nap í}gyeneS 3db 70,-Ft/nap/db

folyőkat 2hét ílgyeneS 5db 5,-Ft/nap/db

Ámennyiben az olvaső szükségét érzi, hosszabbíttathaga a kölcsönzési határidőt két alkalommal egy - egy
hőnappal. Hosszabbításta telefonon, e-mailben vagy személyesen van lehetős ég. E\őjegyzett kön},v esetén nincs
1ehető s ég a kölcs önzési hatáddő megho s szabbításáta.
Á hosszabbítást az olvasónak kell kérnie, a kőnyvtátos automadkusan nem hosszabbítja meg a kölcsönzési
hatáidőt.
Érvényes betratkozással rendelke ző olvaső köicsönözhet újságot. Egy alkalomm aI 5 ilságot lehet kölcsö nöznt 2
hétre, a legftissebb folyóitatok, napilapok kivételével.
A késedelemmel visszahozott dokumentumok után a fent meghatátozott késedelmi üjat számitluk fel. A rongált
és elvesztett dokumentumot a kölcsönző köteles az etedeúv^gy a, másolási űjávalkiegyenfiteni.

A köny,vtát állományáből htányzó dokumentumokat könlwtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk a szolgáItatást
igényló olvasónak. A, by használt dokumentum kölcsönzési feltételeit a kölcsönadó hatátozza meg, aki
kölcsönzésre, vagy helybeni használatta küldi a dokumentumot. A köny"r,tátközi kölcsönzés beiratkozáshoz
kötött. A felmerülő költségeket (postaköltség, nyomtatási díj, fénymásolási di1, djgttalrizáLási dí) az olvaső áll)a. A
másolatban kapott dokumentum fénymásolási díját a küldó könl,wtár állapitja meg saját dtjszabása alapján.
A csak he\Üen haszná|hatő kézikőnytári állomány leginkább kutatómunkához, tanllláshoz használatos. Az itt
megtalálható köny,vek, lexikonok, enciklopédiák, albumok, stb. maximum 2hétte kiadhatók. Abban az esetben,
ha ez a dokumentum eltónt vagy megíongálódott, az olvaső köteles azt megtériteni.

Elő.lgcyzps
A könyvárban lehetőségvan a dokumentumok előjegyzésére, amennyiben a ketesett dokumentum kölcsönzés
alatt á1],. ElŐjegyezterni személyesen, telefonon, vagy e-mailen ketesztiil van lehetőség.

Foclar,Ás
Amennyiben az olvaső az online katalógusban kikeresett dokumentumot bennlévőként |ága, de
azonnal nem tud étte bemenni a könyvtátba, telefonon vagy e-mailen ketesztűl lefoglalhatja azt. A foglalást
maximum 5 munkanapig biztosítjuk. Az így lefoglalt köny"vet a köny,vtátos félreteszi és szolgáltaga az olvasőnak,



Amennyiben fizlkűaga könyr,tárbafl egy olvasó már levette az adott könyvet a polctól és szeretné kikölcsönÖzni,

miközben éppen foglalási szándék érkezettrá, a dokumentum a könyvtátban tattőzkodó olvasót illeti meg.

Er,rÁnÁs xrsnnnr,nM EsETÉN
Amennyiben az o\vasó a kölcsönzési hatándő \elártáíg az általa elvitt köny,vet írem szo\gáItatta vissza és a

kölcsönzés hosszabbítását nem kéte, könyvenként, S,-Ftf nap késedelmi Űjat köteles {tzetsri,

A késedelmes olvasókat levélben, e-mailben szőlltja fel a könyvtat avisszahozatali kötelezettségére.

Pnosr-ÉNIaKEzELÉ§
A köny,r,tátlátogatók, olvasók - amennyiben panasszal szeretnének éLri - megtehetik a könyv'tátosnál. Ha
ptoblémájuk megoldása nem járt etedménnyel, jogotvoslatért fotdu\janak az intézmérty vezetéséhez.

INTERNETHASZNÁLAT
A Csengey Dénes Kultutáüs I{özpont l(öny,vtátában lehetóség van számitógép llasznáIaúa intemetezéste. A
gépek a könywtát nyiwa tattási ideje aíatthasználhatők a zárás előtti 5 percet leszámítva.
A lakossági internethas ztáIat céIjfua 7 munkaállomás á17 tendelkezésre.
Az internet használatának megkezdése elótt a könyvtátosnál keli lejelentkezni, rcgsszaálti,
Egy gépnél egyszerte egy felhasználó iilhet.
Ha nyomtatrri szeretne, ké{ük, szíIjon a könyvtárosnak! Nyomtatás A/4 méretben lehetséges, Színesben 150,-

F t / oldal, fekete-fehétben 40,-Ft / olda|.

Az intetnetszolgáltatás nem használhatő: üzleti célú tevékenységte, törvénybe ütköző cselekményekte, mások
munkájának zavatásátavagy akadáIyoztatásán. A felhasznáIő az jnternetről nem tölüet le és fel állam, nemzet,,

faj,- val7ás és jogellenes, valamint pornogáf tattalmű oldalakat.
A számítőgépre nem engedélyezett semmilyen szoftver telepítése, fáj|ok mentése. Az engedély nélkül telepített

vagy mentett alkaLmazások tödéste kedilnek.
Áz internetezés könyvtáikőnyezetben történik, ezétt kiilön felhívjuk figyelmét a halk és kulturált viselkedésre.

A számítógépnél enni- és innivaló fogyasztása tilos|
A számitőgép nem tendeltetésszetűhasznáIata (a képemyővédő és abáttér átállitasa, ikonok elhelyezése, a jó

alést sértő oldalak nézegetése stb,) a szolgáItatásból töténő l<tzátástvonja maga után!

Az intemet hasznáIaú ideje beitatkozott olvasóknak naponta 60 petc, ez ingyenes, Ezen felül amennyiben van
szabadgép, fizetés ellenében meghosszabbíüató. 10,-Ft/perc 25a,-Ftl30 percrg; 500,-Ft/30-60 petc.
I{önyvtári tagsággalnem rendelkezőknek 1,0,-Ftf perc;250,-Ft/30 petcig; 500,-Ft/30-60 perc.
Elekttonikus levelezésre (e-ma$ ktilön postafiókot a könyvtát nem biztosít. Erre a céln ké{ük, valamelyik
ingyenes levelezőtendszett basználni.
Á köny,vtárban használt technikai eszközök épségéért a felhasználők anyagí felelősséggel tattoznak. A
íelhaszná\ő köteles minden őzemzavatt (p1. a píogtam nem indul, a gép lefagy) azontal jelenteru a

könyr,tátosnak!

/-Á_;§*,:_
Fl.fier Erika

szakmai igazgatő

Paks, 2016. januar 8.
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Balog Parl,e
gazdasági igazgatő

&rr.*",r* ŰtwtCollu.o:
Lamlert Marianna
könyr,tárvezető


