Ikt.sz.: 99-3/2019./01.10.
Kelt: Debrecen, 2019. január 18.
Tárgy: Rektori utasítás a Könyvtár
nyitva tartásáról és díjszabásáról

3/2018-19. számú

Rektori utasítás
a DRHE – Maróthi György Könyvtár
nyitva tartása és szolgáltatási díjainak
tárgyában
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektoraként, a DRHE – Maróthi György
Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 10/1. § (6) bekezdésében, a DRHE –
Maróthi György Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata 4. § (4) és (10) bekezdésében
rögzített jogomnál fogva, a könyvtár igazgatójának javaslatát kikérve, valamint a
Könyvtárbizottság elnökének előzetes egyetértésével a DRHE – Maróthi György Könyvtár
működésével kapcsolatban 2019. február 01. napjától visszavonásig, az alábbiakat
rendelem el:
Nyitva tartás:

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Olvasótermi, kölcsönző-téri
kölcsönzés:
9.00–20.00
9.00–18.00
9.00–18.00
9.00–18.00
9.00–16.00

Raktárból történő
kölcsönzés:
9.00–16.30
9.00–16.30
9.00–16.30
9.00–16.30
9.00–14.00

Szolgáltatási díjak:
Térítésmentesen és beiratkozás nélkül igénybe vehető könyvtári alapszolgáltatások:

a könyvtár látogatása,

a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata,

az állományfeltáró eszközök használata,

információadás a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól,

eMOP használata (kizárólag hivatalos ügyek intézésére).
Beiratkozási díj:
(magában foglalja a kölcsönzés és a számítógép-használat díját)
A DRHE és a Debreceni Egyetem oktatói, kutatói, hallgatói, a DRHE Erasmus+ hallgatói, a
Wáli István Református Cigány Szakkollégium lakói, a könyvtári, múzeumi, levéltári
dolgozók, a 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek számára:
a beiratkozás ingyenes.
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Minden más olvasó számára:
Napijegy (csak helyben használat, egy napra):

1.000.- Ft/tanév
500.- Ft/félév
200.- Ft

Elveszett olvasójegy pótlása:

1.000.- Ft

Másolatkészítés, nyomtatás:
A/4
A/3
Színes A/4
Színes A/3

10.- Ft/oldal
20.- Ft/oldal
40.- Ft/oldal
80.- Ft/oldal

duplex 20.- Ft/lap
duplex 40.- Ft/lap
duplex 80.- Ft/lap
duplex 100.- Ft/lap

Elektronikus tananyagnyomtatás: 10.- Ft/oldal
(A/4-es méret, fekete-fehér)
Szkennelés

duplex 20.- Ft/lap
5.- Ft/oldal

A kötelező és ajánlott irodalom szkennelését az oktató írásbeli kérésére, a mellékelt
tantárgyleírás alapján a Könyvtár ingyenesen elvégzi és a szkenneléshez az elektronikus
hozzáférést térítésmentesen biztosítja.
Az így beszkennelt anyag nyomtatására az elektronikus tananyagnyomtatás díjtétele
érvényes.
Irodalomkutatás, bibliográfia készítés:
(A könyvtár gyűjtőkörébe tartozó témákban)

40 tételig:
a 40. tétel felett:

1.200.- Ft
további 60.- Ft/tétel

A DRHE saját kiadványaiból a könyvtár megőrzés, használat és kiadványcsere céljából
térítésmentesen 4 példányban részesül.
*

*

*

Utasítom a könyvtár igazgatóját, hogy a fenti rendelkezéseket 2018. március 1. napjáig a
könyvtár honlapján tegye közzé, és gondoskodjon arról, hogy az a könyvtárban, az
érdeklődők és a könyvtárhasználók számára jól látható helyen kifüggesztésre kerüljön.
Jelen utasítás hatályba lépésével a DRHE – Maróthi György Könyvtár nyitva tartása és
szolgáltatási díjainak tárgyában jelen utasítást megelőzően alkotott Rektori utasítások
hatályukat vesztik.

Dr. Kustár Zoltán
rektor, sk.
Értesül:

-

irattár
könyvtárigazgató
a Könyvtárbizottság elnöke
Gazdasági Csoport vezetője
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