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Könyvtárhasználat
Könyvtárhasználat

Nyitvatartás

Hétfő - Péntek: 8:30-18:00
Raktári szolgálat: 9:00-15:30

Nyári nyitvatartás

Július

Hétfő - Péntek: 8:30-17:00
Augusztusban a könyvtár zárva tart.

Szolgáltatások:

Helyben használat
Kölcsönzés
Raktári szolgálat
Kutatás
Reprográfia
Szekrénybérlés
Internet használat
Könyvtárközi kölcsönzés

Helyben használat
Az Olvasóteremben és a Kutatóteremben lévő állomány, valamint a raktárból kikért könyvek nyitvatartási időn belül korlátozás nélkül használhatók. A folyamatosan
használt könyveket a kutatás idejére félretesszük. (max. 1 hónap) A védett dokumentumok (ősnyomtatványok, régi magyar könyvek, kéziratok stb.) csak beiratkozással
és külön kutatói engedéllyel, helyben használhatók.

Kölcsönzés
A kölcsönzéshez érvényes olvasójegy szükséges. A beiratkozás egy évre szól. 1950 utáni dokumentumok kölcsönözhetőek. A kölcsönzési határidő 1 hónap, egyszerre 5
könyv kölcsönözhető. A kölcsönzési határidő meghosszabbítását egyszer lehet kérni online, személyesen vagy telefonon. A kölcsönzési határidő lejárta után késedelmi
díjat számítunk fel!
Előjegyzett könyvekre nem tudjuk érvényesíteni a kölcsönzési határidő meghosszabbítását.

Raktári szolgálat
Raktári szolgálat minden nap 9:00 és 15:30 között.

Kikérés papíron: nyomtatott kérőlappal
A nyomtatott kérőlap elérhető az olvasóteremben vagy a könyvtárunk honlapjáról letölthető elektronikusan. A papíron kitöltött kérőlapot az olvasóteremben a
könyvtárosnak kell átadni, az elektronikusan kitöltött kérőlapot pedig e-mail csatolmányként a kolcsonzes
silver [dot] drk [dot] hu címre kell elküldeni.

Kikérés online
Érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasóink az elektronikus katalóguson keresztül is tudnak raktári kérést leadni. A felületen a belépésnél az olvasó vonalkódjához a
beiratkozásnál kapott olvasójegyen szereplő számsort írjuk be, a jelszó alapértelmezetten a születési hónap és a nap, tehát február 15 esetében 0215. Az online leadott
raktári kikérés teljesítésének várható időpontjai: 9:30, 12:00 vagy 15:30, attól függően mikor került leadásra a kérés. A 15:30 után kikért könyveket a következő
munkanapon tudjuk szolgáltatni.

Kutatás
RMK, kézirat és térkép gyűjteményünk engedéllyel kutatható. A kutatáshoz érvényes olvasójegy és a kutatási nyilatkozat kitöltése szükséges. Felvétel készítése a
védett állományrészekből külön engedéllyel lehetséges, melyet a gyűjtemény kezelőjével kell egyeztetni.

Reprográfia
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Fénymásolás, nyomtatás

Fekete - fehér A4

10 Ft

Színes A4

40 Ft

Fekete - fehér A3

20 Ft

Színes A3

80 Ft

Szkennelés

10 Ft

Digitális felvétel

1850 utáni dokumentum

10 Ft

1800-1850 közötti dokumentum
(engedélyhez kötött)

50 Ft

1800 előtti könyv vagy kézirat
(engedélyhez kötött)

500 Ft

Szekrénybérlés
Közepes méretű szekrény bérlése adott napra vagy egy iskolai tanévre. A szolgáltatás ingyenesen igénybe vehető minden beiratkozott olvasónak.
Internet használat és free wifi
Wifi hálózat, internet használati lehetőség olvasóinknak ingyenes, nem könyvtári tagoknak 100- Ft/óra.

Könyvtárközi kölcsönzés
A könyvtárunkban nem elérhető dokumentumok könyvtárközi kölcsönzéssel átkérhetők más magyarországi vagy külföldi könyvtárból. A könyvtárközi kérést csak
beiratkozott olvasóink vehetik igénybe. A kérést a megadott formanyomtatványon lehet igényelni.

Beiratkozási díjak
A beiratkozási, illetve az adminisztrációs díj fizetése alól mentesülnek:

a 16 éven aluliak (1997. évi CXL. tv.);
a 70 éven felüliek (1997. évi CXL. tv.);
könyvtári dolgozók (6/2001. (01.17.) Korm. rendelet);
muzeális intézmények és a levéltárak dolgozói (6/2001. (01.17.) sz. Korm. rendelet szerint);
a súlyos fogyatékosságot tanúsító háziorvosi vagy szakorvosi igazolással rendelkezők (335/2009. (XII.29) Korm. rendelet).
Az alábbi intézmények diákjai és tanárai:
Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája
Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola
Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma
Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma.
Debreceni Református Hittudományi Egyetem oktatói és munkatársai.

Beiratkozási kedvezmények:

Debreceni Református Hittudományi Egyetem hallgató: 500 Ft
Diákigazolvánnyal rendelkező: 800 Ft
Lelkész, egyházkerületi dolgozó: 700 Ft

Teljes árú: 1600 Ft
Napijegy: 500 Ft

Elveszett olvasójegy pótlása: 200 Ft

A beiratkozás egy naptári évre szól.

Letölthető dokumentumok:
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Belépési nyilatkozat [1]
Elektronikus kérőlap [2]
Könyvtárközi kérés [3]
Kutatói lap [4]
Digitális másolat [5]
Digitális másolat publikáláshoz [6]

Forrás webcím: https://silver.drk.hu/hu/hasznalat
Hivatkozások
[1] https://silver.drk.hu/sites/default/files/feltoltes/TTRE_belepesi_nyilatkozat.pdf
[2] https://silver.drk.hu/sites/default/files/feltoltes/kerolap_kitoltes.xlsx
[3] https://silver.drk.hu/sites/default/files/feltoltes/TTRE_konyvtarkozi.pdf
[4] https://silver.drk.hu/sites/default/files/feltoltes/TTRE_kutatolap.pdf
[5] https://silver.drk.hu/sites/default/files/feltoltes/TTRE_nyilatkozat.pdf
[6] https://silver.drk.hu/sites/default/files/feltoltes/TTRE_nyilatkozat_publikalas.pdf
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