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2. oldal 

 

Az Ajkai Városi Könyvtár általános gyűjtőkörű települési könyvtár, melyet ingyen látogathat 

mindenki. Regisztrációt követően ingyenes a folyóirat-olvasási lehetőség és egyes gyűjte-

ményrészek helyben használata, az állományfeltáró eszközök igénybevétele, valamint infor-

máció a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól is. 

Dokumentumkölcsönzés és egyéb szolgáltatások a könyvtárba való beiratkozással vehe-

tők igénybe. 16 éven aluliak és 70 éven felüliek mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése 

alól. A beiratkozott olvasó ingyenesen kölcsönözheti a nyomtatott könyvtári dokumentumo-

kat. A dokumentumok helyi elérésével és távhozzáférési szolgáltatással biztosítjuk a legtá-

gabb érdeklődési kör ellátását. Könyvtárunk az olvasáskultúrát rendezvények szervezésével és 

a legfrissebb irodalomhoz való hozzáféréssel szolgálja. Információs forrásként segítjük az 

egyéni és informális tanulást és ismeretszerzést. Formális képzésben az oktatási intézmények 

számára szakirodalmat biztosítunk. Gondosan válogatott állományunkkal, számítógéppar-

kunkkal a szabadidő kreatív eltöltését ösztönözzük.  

Könyvtárunk rendelkezik idegen nyelvű részleggel, helyismereti gyűjteménnyel, média-

tárral, hírlapolvasóval, Információs Központtal, valamint önálló gyermekkönyvtárral. 

Könyveken kívül kölcsönzünk CD-ket, DVD-ket, videofilmeket, hanglemezeket, kazet-

tákat, folyóiratokat, diafilmeket, hangoskönyveket. CD-ROM-jaink, Internet vonalunk a 

könyvtáros segítségével, tagsági igazolvánnyal használhatók. 

Fénymásolási lehetőséget, ingyenes szövegszerkesztést biztosítunk olvasóinknak. A 

könyvtár információs rendszerének használatáról külön szabályzatban rendelkezünk. 

Idős és mozgáskorlátozott olvasóink részére mozgókönyvtári ellátást nyújtunk. 

Közhasznú információs adatbázisunk minden beiratkozott olvasó rendelkezésére áll. 

A könyvtárosok tájékoztató-ajánló és tanácsadó tevékenységét igénybe veheti minden 

látogatónk. 

A könyvtári tagságot minden évben meg kell újítani. A könyvtárhasználónak beiratko-

záskor a személyes adatait (személyi igazolvány, lakcímkártya bemutatásával) közölnie és 

igazolnia kell, s a bekövetkezett változásokat köteles bejelenteni a könyvtárnak. A könyvtár 

az adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint gondoskodik. 

A beiratkozással az olvasó kötelezi magát arra, hogy a könyvtári dokumentumokat 

határidőre visszahozza, ellenkező esetben a könyvtár által meghatározott késedelmi dí-

jat fizet. 

Amennyiben a könyvtári dokumentumot elveszíti, a könyvtár által megállapított térítési 

díjat kifizeti. 

Köteles az általa kikölcsönzött dokumentumokra vigyázni, ha a dokumentumot károso-

dás éri, az okozott kárt meg kell térítenie. 

Aki könyvtári dokumentumot eltulajdonít, az többé nem iratkozhat be könyvtárunkba. 



3. oldal 

 

Egy-egy alkalommal kölcsönözhető: 

 

  Határidő 

Könyv 7 db 4 hét 

Folyóirat 5 db 1 hét 

Dia, hanglemez, hangoskönyv 5 db 2 hét 

CD, CD-ROM, videofilm 3 db 1-3 napig, térítés ellenében 

DVD 1 db 1-3 napig, térítés ellenében 

 

Az oktatást segítő CD-k és filmek iskolák részére térítésmenetesen kölcsönözhetők. 

A könyvek kölcsönzési határideje az olvasó kérésére max. 2 alkalommal meghosszab-

bítható. 

A könyvtár dokumentumállományának egy része nem kölcsönözhető, csak helyben 

használható. Ilyenek a kézikönyvek (lexikonok, szótárak) a friss hírlapok, folyóiratok, a hely-

ismereti gyűjteményben őrzött, tárolt könyvek, időszaki kiadványok, szakdolgozatok stb., a 

nyelvleckék, a hangkazetták és hanglemezek egy része. 

Könyvtárunk mindannyiunk pénzén fenntartott intézmény, olvasóink érdekében kötelessé-

günk biztosítani a hozzáférhetőségét és állományának védelmét. Használati szabályzatunk is ezt 

a célt szolgálja. 


