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Könyvtár-használati szabályzat
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Az Orvosi Könyvtár korlátozottan nyilvános szakkönyvtár.
használói:
- intézeti dolgozók (orvosok, egyéb diplomások, egészségügyi szakdolgozók)
- nem intézeti dolgozók (rehab.szakvizsga előtti gyakorlatot töltő orvosok, rezidensek, egyéb
egészségügyi főiskolások, eü.szakképzésben résztvevő hallgatók,
továbbá a könyvtár gyüjtőkörének témái iránt érdeklődő betegek
ill. hozzátartozók.)
A könyvtár szolgáltatásait csak beiratkozott személyek vehetik igénybe.
Beiratkozás a személyi igazolvány bemutatásával + intézeti felszerelő lappal történik.
Beiratkozási díj nagyságát ill. szolgáltatások árait a mindenkor érvényben lévő főigazgatói
rendelkezés szabályozza.
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Szolgáltatások:
• Helyben-olvasás – minden beiratkozott könyvtárlátogatónak biztosított.
• Xerox-készítés - kérésre a szerzői jogok figyelembevételével másolatot adunk
(díjszabást a mindenkor érvényben lévő szolgáltatások árai
tartalmazzák)
• Kölcsönzés:
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Könyveket korlátozás nélkül csak az intézet állományában lévő munkatársak
kölcsönözhetnek.
Az Intézetben gyakorlatot teljesítő orvosok, rezidensek csak az intézeti
tartózkodás ideje alatt kölcsönözhetnek, idegen nyelvű könyvet csak helyben
olvashatnak.
Beiratkozott un. „külső olvasó” nem kölcsönözhet.
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Könyvek kölcsönzési ideje: 3 hét (3 db)
Folyóiratok kölcsönzési ideje: 3 nap (csak aktuális évfolyam, korábbiak nem
kölcsönözhetők)
Egyéb dokumentum: 3 nap
Kölcsönzés meghosszabbitása: egy alkalommal (megbeszélés szerint).
Irodalomkutatás – nem saját dolgozók részére téritésköteles.
(a mindenkor érvényben lévő szolgáltatások árai szerint)
Adatbázisok használata – szabadon hozzáférhető ingyenes adatbázisok
(Google, Pub-med stb.) nem saját dolgozók részére is
biztosított.
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Csak intézeti dolgozók részére igénybe vehető szolgáltatások:
• Szkennelés, digitális fotokészítés csak saját dolgozók részére engedélyezett a
mindenkori szerzői jogok figyelembevételével.
• Fizetett adatbázisok használata
• Könyvtárközi kölcsönzés: azon dokumentumok, amelyek könyvtárunk állományában
nem találhatók, és az intézeti munkához nélkülözhetetlenek, más könyvtártól –
esetenként külföldről is megkérhetők.
• Irodalomkutatás: kérésre a könyvtárban lévő adatbázisokból – esetenként más
könyvtár adatbázisaiból adott témára irodalomkutatást végzünk.
• Témafigyelés: kérésre a frissen beérkezett folyóiratokból/adatbázisokból kijelöljük ill.
szolgáltatjuk az olvasó által megadott téma legfrissebb irodalmát.
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Egyéb szolgáltatás:
Az Orvosi Szakkönyvtár egy számítógépe az intézeti illetve a vendég dolgozók
rendelkezésére áll – a Főigazgató számítógép/internet-használatra vonatkozó rendelkezésének
figyelembe vétele mellett.
A könyvtárat csak a könyvtár szolgáltatásaival kapcsolatos tevékenységre lehet
használni.

8-16 óra
8-14 óra
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Hétfőtől csütörtökig:
Pénteken:
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A Szakkönyvtár nyitvatartási ideje:

Budapest, 2009.szeptember 1.
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Almásyné Kovács Éva s.k.
könyvtárvezető

Dr. Vizkelety Tibor s.k.
főigazgató

Dr.Dénes Zoltán s.k.
orvosigazgató

