A JÁSZBERÉNYI VÁROSI KÖNYVTÁR

DÍJSZABÁSA

2022.

MÁRCIUS

1-JÉTŐL

Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások:*
▪ a könyvtárlátogatás,
▪ a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata,
▪ az állományfeltáró eszközök használata,
▪ információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.
* az 1997. évi CXL. törvény 56. § (2) bekezdés értelmében

Beiratkozási díjak
Felnőtt/év ..........................1.200,- Ft
Nyugdíjas/év ..........................600,- Ft
16 éven felüli diák/év ................600,- Ft
16 éven aluliaknak és 70 éven felülieknek .....INGYENES

CSAK

ÉRVÉNYES OLVASÓJEGGYEL IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSAINK

Egyéb térítési díjak
CD-klub tagsági díj/hó ................600,- Ft
DVD-klub tagsági díj/hó ...............600,- Ft
CD-ROM-klub tagsági díj/hó ............600,- Ft
A klubtagságok beiratkozási díj megfizetése nélkül is emelt áron igénybe
vehetők. Díja: 1000 Ft/hó
Média-klub tagsági díj (video, CD, DVD, CD-ROM)/hó 1.000,- Ft
elveszett olvasójegy pótlása ..........125,- Ft
késedelmi díj (kölcsönözhető)/nap .......5,- Ft
késedelmi díj (kézikönyv)/nap ............50,- Ft
késedelmi díj (klub)/nap ...............60,- Ft
értesítési díj (késedelem esetén) .....100,- Ft
könyvtárközi kölcsönzés (postaköltség) ........1500,- Ft
a küldő könyvtár tarifája
Könyvtárközi kölcsönzés késedelmi díj/nap .....50,- Ft
Eszközkölcsönzés
Dianéző/nap ...........................125,- Ft
Keretes diavetítő/nap .................125.- Ft
Írásvetítő/nap ........................250,- Ft
Tekercses diavetítő/hónap ...........1.500,- Ft

+

ÉRVÉNYES

OLVASÓJEGY NÉLKÜL IS IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSAINK

Irodai szolgáltatások
fénymásolás és nyomtatás (fekete-fehér) A/4 ... ...............20,- Ft
fénymásolás és nyomtatás (fekete-fehér) A/3 ... ...............40,- Ft
fénymásolás és nyomtatás (színes) A/4 ......... ..............120,- Ft
fénymásolás és nyomtatás (színes) A/3 ......... ..............200,- Ft
laminálás (A/4) ............................... ..............125,- Ft
laminálás (A/3) ............................... ..............250,- Ft
Digitális szolgáltatások:
Internet használat (minden megkezdett félóra) . ..............120,- Ft
CD-, DVD-írás (alkalom) ....................... ..............125,- Ft
szkennelés/oldal .............................. ...............60,- Ft
digitalizálás*/adathordozó .................... .............1000,- Ft
*egyedi igény esetén (pl.: vágás, trackelés, válogatás…) egyedi árat állapítunk
meg.

Terembérleti díj:
Áfa nélkül

27%-os áfával

Kamaraterem
Október 1 – március 31.
Első óra ............................8.000,- Ft ...........10.160,- Ft
További órák ........................3.000,- Ft ............3.810,- Ft
Április 1 – szeptember 30.
Első óra ............................5.000,- Ft ............6.350,- Ft
További órák ........................2.500,- Ft ............3.175,- Ft
Kisterem
Október 1 – március 31/óra. .........3.000,- Ft ............3.810,- Ft
Április 1 – szeptember 30/óra. ......2.000,- Ft ............2.540,- Ft
Eszközhasználat ................1.000-6.000,-Ft ......1.270-7.620,- Ft
(Eszközök: erősítő, mikrofon, projektor, vászon, laptop, flipchart,
DVD-lejátszó, TV)
A terembérleti díjak egyedi igények esetén (konferencia, karitatív rendezvény…)
módosulhatnak, ennek meghatározása az ügyvezető, vagy a könyvtárvezető hatásköre.
Az árak minden esetben 27%-os áfát tartalmaznak

