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Beiratkozási díjak
Beiratkozási díj:
16 éves kortól diákigazolvánnyal
Nyugdíjasok részére 70 év alatt:
16 éves korig:
70 éven felülieknek:
Közgyûjteményi dolgozóknak és pedagógus igazolvánnyal rendelkezõknek:

1000 Ft
500 Ft
500 Ft
díjtalan
díjtalan

FERENC
VÁROSI
KÖNYVTÁR
DUNAKESZI

2006. FEBRUÁR

díjtalan

Nem hagyományos dokumentumok
kölcsönzési díja:
Hangkazetta, video, CD
150 Ft/db/4 nap
CD-ROM, DVD-ROM, DVD 300 Ft/db/4nap
Késedelmi díjak
Könyveknél
3 Ft/db/nap
CD, video, hanglemez, hangkazetta: 50 Ft/db/nap
CD-ROM, DVD-ROM, DVD
100 Ft/db/nap
+ postázott felszólításonként 100 Ft kezelési
költség
(A napok számába nem tartoznak bele a nyári és
a téli zárvatartási napok, valamint a nem szerdára,
szombatra vagy vasárnapra esõ munkaszüneti
napként nyilvántartott ünnepnapok.)
Egyéb szolgáltatási díjak
Számítógép-használat
100 Ft/óra
14 éves kor alatt az arra kijelölt
számítógépeken:
díjtalan
Fénymásolás A/4 méretben oldalanként 20 Ft
A/3 méretben oldalanként
30 Ft
Színes nyomtatás: A/4 méretig
100 Ft
A/3 méretig
170 Ft
Fekete-fehér nyomtatás:
50 Ft
A díjak ÁF
A-tartalma: 16.67 %
ÁFA

KÖLCSEY

Könyvtári
Hívogató

Egységes számítógépes rendszer a
erenc Városi Könyvtárban
Ferenc
Kölcsey F
2006. február 3-tól a Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár központi és a fiókkönyvtári telephelye
egységes, közös számítógépes kölcsönzési rendszerben mûködik. A számítógépes kölcsönzés jelentõs mértékben egyszerûsíti és gyorsítja a könyvtári adminisztrációt.
Könnyebben, lényegesen pontosabban és naprakészen lehet majd tájékozódni a könyvtárak kölcsönözhetõ és helyben használható állományáról.
Egyszerûsödik az elõjegyzéssel kapcsolatos szolgáltatás. Mértékükben igazságosabbá, így mindenki számára kedvezõbbekké válnak a különbözõ
könyvtári díjtételek is.
A városi könyvtár két szolgáltatási helyének azonos módon biztosított használatával bõvülnek és
egyszerûsödnek az információhoz való hozzájutás
lehetõségei. Az átállás folyamatos és zökkenõmentes megvalósítása, valamint az egységes könyvtári szolgáltatás biztosítása érdekében a könyvtárhasználati szabályok a következõ oldalon felsorolt
pontok szerint módosulnak.
Kölcsey F
erenc Városi Könyvtár
Ferenc
2120 Dunakeszi, Kossuth L. u. 6. Tel.: 341-853; 351-516
1. Sz. Fiókkönyvtár
2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17. Tel.: 390-144
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• A látogatóknak a könyvtári szolgáltatások
igénybe vételéhez csak egy helyen kell beiratkozniuk.
• Az 1. Sz. Fiókkönyvtárban minden olvasó új,
vonalkódos olvasójegyet kap, amely a központi
könyvtár szolgáltatásainak igénybe vételére is feljogosítja. Az új olvasójegy az átvételétõl számított
1 évig érvényes.
• Az 1. Sz. Fiókkönyvtár régebbi olvasói csak
akkor vehetik át a vonalkódos, új olvasójegyüket,
amikor valamennyi korábban kikölcsönzött könyvtári dokumentumot már visszahoztak. A kikölcsönzött könyvtári dokumentumokat a jelzett lejárati napjáig, de legkésõbb 2006. március 30-ig
kell visszahozni. Amennyiben ez nem történi meg,
a tartozások rendezéséig az olvasó a fiókkönyvtár
kölcsönzési szolgáltatását nem veheti igénybe.
• Azoknak a felnõtt és gyermek olvasóknak, akiknek érvényes olvasójegyük van a központi könyvtárban, a fiókkönyvtárban már nem kell olvasójegyet kiváltaniuk, vagy adataikat regisztráltatniuk.
• A kölcsönzésrõl kapott nyomtatott bizonylaton mindig csak az aktuális telephelyen kölcsönzött
dokumentumok és az azokra vonatkozó lejárati
határidõk szerepelnek. Az olvasó kérésére azonban tájékoztatást tudunk adni a másik telephelyen
történt kölcsönzésekrõl és tartozásokról is.
• A kikölcsönzött könyvtári dokumentumokat
csak a kölcsönzés helyen lehet visszaadni, meghosszabbítani, és a keletkezett tartozásokat is (pl.
késedelmi díj, elveszett könyv megtérítése) csak a
keletkezés helyén lehet rendezni. Kivétel az elveszett olvasójegy, amit a személyazonosság igazolásával, térítési díj ellenében mindkét szolgáltató
helyen pótolni lehet.
• Azok az olvasók, akiknek bármilyen jogcímen
tartozásuk van az egyik vagy mindkét könyvtárban

a 3. felszólítást követõen, a tartozásuk rendezéséig
már nem kölcsönözhetnek ki újabb könyvtári dokumentumot, valamint nem hosszabbíthatják meg
a késedelmi díjjal terhelt dokumentumuk kölcsönzési idejét.
• Az 1. Sz. Fiókkönyvtárban a 2006. február 3.
elõtt kölcsönzött dokumentumok után keletkezõ
késedelmi díjat még a korábbi rendszer szerint
számítjuk fel.
• Az olvasó személyi adataiban bekövetkezett
változásokat (név, lakcím, személyi ig. száma) az
olvasójegy kiváltásának helyén kell bejelenteni.
• Egy olvasójeggyel kölcsönzési helyenként 10
könyv kölcsönözhetõ. Nem hagyományos dokumentumokból – kölcsönzési helytõl függetlenül –
típusonként (video, CD, CD-ROM, DVD stb. 33 darabot lehet külön meghatározott feltételek
szerint kölcsönözni. A két könyvtári telephelyen
kölcsönzött dokumentumok száma összeadódik,
és nem haladhatja meg a 30 darabot.
• A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár egyéb
használati szabályai nem változnak.

A JÖVEDELEMADÓ 1 SZÁZALÉK
A
SZÁZALÉKA
A városi könyvtár mûködéséhez különösen
értékes támogatást kapunk azoktól, akik
jövedelemadójuk egy százalékával segítetik
fejlesztési elképzeléseink megvalósítását. Kérésünk
idén is ugyanaz: rendelkezzenek a mi javunkra!
A Dunakeszi Városi Könyvtár Alapítvány
adószáma: 18669828-1-13.
Támogatásukat köszönjük.

Az alapítvány kuratóriuma

