A Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézete Könyvtárának
Könyvtárhasználati Szabályzata
(1)

A Könyvtár helye
Debreceni Egyetem, Főép. I. emelet 129.

(2)

A Könyvtár nyilvánossága

A Könyvtár nem nyilvános. Olvasótermét bármely oktatási intézmény oktatója vagy hallgatója, ill. külső érdeklődők is használhatják helybenolvasásra, de kölcsönözni csak az alábbi
kategóriákban lehet:
1. az Intézet oktatói és dolgozói
2. az Intézet német szakos hallgatói
3. az Intézet és az Egyetem PhD-kurzusaira beiratkozott hallgatói
4. a DE más intézetének ill. tanszékeinek oktatói
5. a DE német nyelvű idegennyelvi kommunikátor szakos hallgatói
6. a DE kommunikáció szakos hallgatói
7. a DE Pálffy István Színháztudományi Szakkollégiumának hallgatói
(3)

Beiratkozás

A beiratkozás a „kölcsönző” olvasói kategóriába tartozók számára lehetséges, egy tanévre
szól és díjtalan. Beiratkozáskor olvasói adatlapot kell kitölteni.
(4)

Kölcsönzés

Könyvek:
A könyvet típusától és példányszámától függően a következő időtartamokra lehet kikölcsönözni:
1 félévre; 4 hétre; 1 hétre; 1 napra.
1 félévre kölcsönözhetők azok a könyvek, melyekből min. 30 példány van ( antológiák, tankönyvek, szépirodalmi könyvek, sokszorosított segédanyagok... stb.).
4 hétre kölcsönözhetők azok a könyvek:
a) melyekből min. 10 (10-29) példány van
b) melyekből ugyan csak 1 példány van, de nem szerepelnek az adott félév szemináriumainak/ előadásainak olvasmányjegyzékén.
1 hétre kölcsönözhetők azok a könyvek, melyek szerepelnek az olvasmányjegyzéken, és 2-9
példány van belőlük.
1 napra kölcsönözhetők azok a könyvek, amelyek
– az olvasóteremben találhatók
– "K" ill. "M" jelzéssel vannak ellátva (Sekundärliteratur).
Nem kölcsönözhetők: enciklopédiák, kézikönyvek, szótárak, bibliográfiák.
– Az olvasmányjegyzéken szereplő könyvek utolsó példányai az olvasóteremben találhatóak, ezek kivételesen egy-egy éjszakára kikölcsönözhetőek.

1

– A Handapparat anyagait önkényesen elvenni nem szabad, azt mindig a könyvtárostól kell
elkérni.
Folyóiratok:
A folyóiratokat a hallgatók csak az olvasóteremben használhatják.
Audio-vizuális anyagok:
Lemezeket, videó- ill. magnókazettákat a hallgatók max. 3 napra kölcsönözhetnek.
Az egyes félévek végéig minden kikölcsönzött könyvet vissza kell hozni. Az újabb félév elején csak azok kölcsönözhetnek, akiknek tartozásuk nincsen. Az egész éves előadásokhoz ill. szemináriumokhoz szükséges könyvek kölcsönzési határideje a tanév végéig meghosszabbítható.
(6)

Helyben használat

A helyben olvasás lehetőségét nem csak a „kölcsönző” olvasók, hanem mindenki számára
biztosítjuk.
(7)

Fontos tudnivalók

–

–

Az elveszett (megsemmisült, megrongált) dokumentumot a kölcsönző a dokumentum
egy másik példányával köteles pótolni. Ha a pótlásnak ez a módja nem valósítható meg,
akkor az olvasó a könyvtár által megszabott másolási technikával egy példányt beszolgáltatni, vagy a könyvtár által végzett pótlás esetén a költségeket megtéríteni köteles.
Ha a pótlás lehetősége nem áll fenn, az olvasó a napi antikvár forgalmi értéket téríti.
A hallgatóknál egyszerre max. 12 db könyv lehet kikölcsönözve.

(8)

Fénymásolás

A Könyvtár hallgatók számára fénymásolást nem vállal, de az Egyetemen található fénymásolókig bárki elvihet könyvet ill. folyóiratot fénymásolás céljából. Előzőleg ezt a könyvtárosnál
kell bejelenteni és regisztráltatni.
(9)

Nyitva tartás

A nyitvatartási időt ( az esetleges változásokkal együtt ) a könyvtár bejáratánál ill. az intézeti
folyosón jelezzük.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a könyveket visszahozni is csak a kölcsönzési időben lehet.
(10) Számítógép-használat
A Könyvtár olvasótermében két darab számítógép (internet-használatra, szövegszerkesztésre,
filmnézési lehetőségre stb.) áll az olvasók rendelkezésére.
(11) Egyebek
–
–

A könyvtárban órát vagy bármilyen rendezvényt tartani csak előzetes egyeztetés alapján, az Intézetigazgató hozzájárulásával lehet.
A szabályzat nem-ismerete nem mentesít a betartási kötelezettség alól.
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