Kölcsönzések

A késedelmi díj Könyvkölcsönzés
Könyvtárunk általános gyűjtőkörrel rendelkező közművelődési könyvtár, mely
feladatának tekinti minden olvasói réteg érdeklődésére számot tartó szak- és
szépirodalmi művek beszerzését és hozzáférésének biztosítását.
A könyvek kölcsönzéséhez érvényes könyvtári tagság szükséges. A kölcsönzési
határidő 4 hét, mely kétszer meghosszabbítható, kivéve, ha a könyvre
előjegyzést kért egy másik olvasó.
A kézikönyvtári állomány bizonyos része rövid határidőre – a könyvtár zárva
tartási idejére – kölcsönözhető.
A Történeti Gyűjteményt kölcsönzési időben minden beiratkozott olvasó
helyben használhatja. Bizonyos dokumentumok meghatározott időre a
tájékoztató engedélyével kölcsönözhetők.

Beiratkozási díjak:

"Szimpla csomag": 10 könyv; 5 hangoskönyv; 5 folyóirat - 1600,-Ft / 12
hónap.
"Szimpla csomag": 50%-os; 10 könyv; 5 hangoskönyv; 5 folyóirat - 800,- Ft / 12
hónap.

Siófok kártyával, diákoknak, pedagógusoknak, KKDSZ, KDFSZ tagsággal

rendelkezőknek, mozgássérülteknek.

"Szimpla csomag" ingyenes: 10 könyv; 5 hangoskönyv; 5 folyóirat

16 év alattiaknak, 70 év felettieknek, álláskeresési járadék folyósításának

ideje alatt, múzeális intézmények és a levéltárak dolgozóinak jogszabályban

biztosított kedvezményével, vakoknak - gyegénlátóknak; a súlyos

ogyatékosságot igazoló embereknek.

A további beiratkozási lehetőségeket, kedvezményeket a Könyvtárhasználati
Szabályzat melléklete szabályozza.
A könyvek kölcsönzési határideje 4 hét, a határidő kétszer hosszabbítható.

Olvasójegy pótlása: 100,- FT

Késedelmi díjak:
A késedelmi díj hetente, könyvenként változik.

Folyóiratkölcsönzés
Folyóirat- és hírlapolvasó termünkben közel 230-féle napi- és hetilap, illetve
folyóirat áll látogatóink rendelkezésére. A helyben olvasás térítésmentes.
A kölcsönzés feltételeit a Könyvtárhasználati Szabályzat melléklete
szabályozza. A legfrissebb számokat nem kölcsönözzük.
A folyóiratok CD mellékleteinek kölcsönzése ingyenes.
Kölcsönzési idő 2 nap, egyszerre maximum 5 db kölcsönözhető.
Folyóiratok és CD mellékleteik késedelmi díja: 15 Ft/db/nap

Médiatári kölcsönzés
Könyvtárunk médiatára külön gyűjtemény. Helyben használata térítésmentes,
kölcsönzéshez érvényes könyvtári tagsággal rendelkező olvasóink vehetik
igénybe.
A beiratkozási díj: 1000,- Ft/10 CD/12 hónap

A további beiratkozási lehetőségeket, kedvezményeket a Könyvtárhasználati
Szabályzat melléklete szabályozza.
DVD-k közül a Filmklubunk keretében vetített filmek kölcsönözhetőek.
Hagyományos (bakelit) lemezek és VHS kazetták kölcsönzésekor letéti díjat
kérünk.
Hagyományos (bakelit) lemezek: 5000 Ft/db
A médiatári dokumentumok késedelmi díja: 50 Ft/db/nap
Hangoskönyvek vakok és gyengénlátók részére klasszikus és szórakoztató
irodalom ismert művészek felolvasásában hangkazettán és CD lemezen.
Kölcsönzési idő 4 hét, a kölcsönzés térítésmentes.

Könyvtárközi kölcsönzés
A könyvtárunk állományából hiányzó könyveket könyvtárközi kölcsönzés útján
kérjük meg egy másik könyvtártól. Amennyiben könyvtárunk állományában az
Ön által keresett dokumentum nem található meg, beiratkozott olvasóként
lehetősége van ezt a szolgáltatást igénybe venni. A kért dokumentum
kölcsönzési határidejét, és a kölcsönzés módját (kölcsönzés, ill. helyben
olvasás) a dokumentumot küldő könyvtár szabja meg.
Ha könyv elvész vagy megrongálódik, annak térítési díját - amelyet a
kölcsönadó intézmény állapít meg - Önnek kell megfizetnie.
Könyvtáraktól e-mail-en is elfogadunk kéréseket. E-mail
cím: kvkkozi@konyvtar-siofok.hu
Könyvtárközi kölcsönzés díja az érvényes postai díjszabás szerinti.
Kézikönyvtári- és könyvtárköziben kölcsönzött könyvek késedelmi díja: 50
Ft/nap

Könyvelőjegyzés
Amennyiben az Ön által keresett dokumentum megtalálható a könyvtár
állományában, de az - kölcsönzés, köttetés vagy egyéb ok miatt - nem elérhető,
kérheti annak előjegyzését. A könyv beérkezéséről e-mailben, telefonon vagy
postai úton értesítjük.
Az előjegyzett dokumentumot 6 nyitvatartási napon át tartjuk fenn Önnek,
amennyiben nem jelentkezik a könyvért hat nap után, az visszakerül
kölcsönzésbe.
Előjegyzett könyvre nem lehet hosszabbítást kérni.
A könyvelőjegyzés díja: 100 Ft/könyv

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

