Médiatár használati szabályzata
Általános rendelkezések
1. A Médiatárat beiratkozott könyvtárhasználók vehetik igénybe.
2. Az Egyetemi Könyvtár használati szabályzatának általános rendelkezései a
Médiatár használatára is érvényesek.
3. A Média-boxok nyitva tartási időben használható: hétfő, csütörtök: 13.0017.00; kedd, szerda: 9.00-13.00
4. A Médiatárban lehetőség van saját laptop használatára és tanulásra is.
5. A Médiatárban elhelyezett dokumentumokat (CD, DVD, VHS kazetta) helyben
használni és kölcsönözni egyaránt lehet.
Kölcsönzés
1. Az elektronikus dokumentumok kölcsönzési határideje: 1 hét . A határidőn túl
visszahozott dokumentumokért késedelmi díjat kell fizetni. Az érvényes
díjtételeket az 1. sz. melléklet tartalmazza.
2. Az elektronikus dokumentumok kölcsönzése a második emeleten történik.
3. Elektronikus dokumentumok kölcsönzésére lehetőség van akkor is, ha a
Médiatár zárva van. Ekkor a tájékoztató könyvtárostól kell igényelni a
dokumentumot.
4. A könyvtárhasználó vagy a katalógusból vagy a polcokra elhelyezett
elektronikus dokumentumokat tartalmazó borítók alapján választhatja ki a
kölcsönzendő dokumentumot.
5. A kölcsönzendő dokumentumot a könyvtáros helyezi bele a tokjába, és
kikölcsönzi azt a könyvtárhasználónak.
6. Az elektronikus dokumentumok visszavétele vagy a kölcsönzőpultnál vagy a
második emeleten a Médiatárban történik.
7. A határidőn túl visszahozott dokumentumért késedelmi díjat kell fizetni, melyet
a földszinten a kölcsönzőpultnál lehet kiegyenlíteni.
Helyben használat
1. A Médiatárban 6 média-box található. Valamennyi box-ban multimédiás
számítógép, DVD lejátszó, LCD monitor, a hozzájuk tartozó kiegészítők és
három nagyteljesítményű fülhallgató áll a használók rendelkezésére. Az 1. és
2. sz. számú box-ban hagyományos VHS-kazetta lejátszó is
2. A média-box használatát a könyvtárosnál lehet kérni. A könyvtáros nyitja ki a
boxot, biztosítja a megfelelő kapcsolókat és a vezeték nélküli egeret.
3. Az elektronikus dokumentumot a helyben használathoz is ki kell kölcsönözni.
4. Használat után az egeret, kapcsolókat a használónak vissza kell vinni a
könyvtárosnak. A dokumentumot - amennyiben nincs rá tovább szüksége
használónak - a könyvtáros visszaveszi.
5. A média-boksz használatáért az anyagi felelősséget a használó vállalja, a
amennyiben hibát észlel kötelessége azt azonnal jelezni a könyvtárosnak.
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