SZIGETVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VÁROSI KÖNYVTÁR
7900 Szigetvár, Mártírok útja 1.
Tel.: 73/311-407, Fax: 73/ 510-307
E-mail: szigetvarikonyvtar@gmail.com
Honlap: www.szigetvar-konyvtar.hu
A tagság érvényes: ……….. év………………hó ……..naptól
………….év………………hó ……napig
Olvasójegy száma: …………...
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
Alulírott kijelentem, hogy a szigetvári Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályait megismertem.
Kötelezem magam, hogy a kölcsönzött dokumentumokat határidőn belül visszaadom. A késedelemért az előírt díjat
megfizetem. A dokumentum megrongálódása vagy elvesztése esetén a kárt megtérítem. Ha ennek nem tennék eleget
hozzájárulok, hogy az összeget rövidített közjegyzői végrehajtás útján behajtsák, illetve fizetésemből levonják.
A könyvtár egyéb szabályait és a kölcsönzés nyilvántartását elfogadom. Lakásom és munkahelyem változását bejelentem.

Név: ………………………………………………………………………………………….....
Leánykori név: ……………………………………………………………………………….....
Anyja neve: …………………………………………………………………………………..…
Születési hely, idő: …………………………………………………………………………..….
Állandó lakcím: ir.szám: …………………
Település: …………………………………………………………….…..….
Utca, hsz.: ………………………………….………………………………...
Ideiglenes lakcím: …………………...……….…………………………………………………
Munkahely: ……………………………………………………………………………….....….
Foglalkozás: …………………….……………………………………………………………....
Személyi ig. sz.: …………………………. Telefonszám: ……………………………….……
E-mail cím:……………………..………………………………………………...…………….
2017. január 1-jétől érvényes térítési díjak
Szigetvár Város Önkormányzata Kulturális, Ifjúsági, Civil és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
56/2016. (XII. 14.) sz. Kult. Biz. határozata

Beiratkozási díj

Felnőttek
Családi (legalább három, közös háztartásban élő családtag együttes
beiratkozása esetén)
Nyugdíjasok 70 éves korig
16 éven felüli nappali tagozatos diákok
Esti /levelező tagozatos diákok (Diákigazolvánnyal igazoltan )
16 éven aluliak és 70 éven felüliek nem fizetnek beiratkozási díjat

1.600.- Ft
2.000.- Ft
800.- Ft
800.- Ft
1000.- Ft

Pedagógus igazolvánnyal rendelkezők, a szigetvári oktatási intézmények
tanulói, könyvtárosok, muzeális intézmények és levéltárak dolgozói nem
fizetnek beiratkozási díjat

Hiányzó olvasójegy pótlása
Könyvkölcsönzés
Könyvtárközi kölcsönzés
Internet
Napijegy
Audio-vizuális dokumentumok
használati díja

6 cím/ 3 hét

Hanglemez, hangkazetta, videokazetta, CD, DVD
Térítés: Bármilyen mértékű rongálódás vagy elvesztés esetén a
dokumentum nyilvántartott értékének
hanglemez, hangkazetta esetében
CD-ROM, DVD
Videó-kazetta

Információszolgáltatás

Fénymásolás

Késedelmi díjak

Elveszített dokumentumok térítése

Számítógép
Számítógépről nyomtatás
Számítógépről másolás
Digitális másolat készítése
( szkennelés)
Fax
Szórólap készítés
Szövegszerkesztés
( gépelés )
Laminálás
Gyermekkönyvtár
Olvasóterem

200.-Ft
ingyenes
700 Ft /
dokumentum
ingyenes
150.-Ft
100.-Ft

20 –szoros
5 – szörös
10- szeres ára

Általános tájékoztatás

Ingyenes

Irodalomkutatás
Témakeresés / tételtől függetlenül /

500.-Ft

- témaletöltés internetről / témánként

100.-Ft

A/4 oldal

1-50 oldalig
51.oldaltól

20.-Ft/oldal
10.-Ft/oldal
40.-Ft/oldal
100.- Ft/oldal
200.- Ft/oldal
50.- Ft
50.- Ft

A/3 oldal
Színes A/4 oldal
Színes A/3 oldal
könyv
1 db/hét
folyóirat 1 db/hét
A késedelmi díjhoz a felszólításonkénti postaköltség is felszámításra
kerül
2000
után kiadott dokumentumokért az ár
1995-1999
között
1990-1994
között
1985-1989
között
1980-1984
között
1975-1979
között
1974
előtt
használati díja (minden számítógép használat esetén felszámítandó)
félóra= minden megkezdett félóra
A/4 fekete
A/3 fekete
A/4 színes
A/3 színes
CD/DVD-re
Új másolat a megrendelő igénye szerinti felbontásban, fájlformátumban
Küldés - országon belül
Fogadás - 1. lap 100.-Ft + minden további lap 50.-Ft
Külföldre
Oldal = minden megkezdett oldal
Oldal = minden megkezdett oldal
A/4 oldal
A/3 oldal
Bérleti díj könyvtári tevékenységtől eltérő célra
Bérleti díj könyvtári tevékenységtől eltérő célra

2-szerese
4-szerese
7-szerese
10-szerese
15-szöröse
20-szorosa
25-szöröse
50.-Ft/ félóra
20.-Ft/oldal
40.-Ft/oldal
120.-Ft/oldal
240.-Ft/oldal
100.-Ft/
CD/DVD
70.-Ft/ kép
350.-Ft/lap
díjzónák szerint
100.-Ft/ oldal
120.-Ft/ oldal
150.-Ft/ oldal
300.-Ft/ oldal
3000,- Ft/óra
6000,- Ft/óra

Szigetvár,………….év …………………….hó ..…..nap
……………………………………………
olvasó aláírása

