Útmutató könyvtárközi kölcsönzéshez olvasóknak

Kedves Olvasóink!

A könyvtárközi kölcsönzés célja a Békés Megyei Könyvtárban nem megtalálható
dokumentumok hozzáférhetővé tétele a könyvtár felhasználói számára. A szolgáltatást
igénybe veheti a BMK bármely beiratkozott olvasója, aki vállalja az alábbi útmutatóban leírt
könyvtárközi kölcsönzési szabályok betartását.
Könyvtárunk az Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) tagjaként széleskörű
kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Könyvtárközi kölcsönzési igényét feladhatja önállóan az
ODR oldalán, vagy személyesen kérheti a könyvtárban.
2015-től az ODR oldalán (Olvasóknak menüpont) regisztráció után könyvtárközi
kéréseket indíthat, nyomon követheti kéréseinek állapotát és a dokumentum
megérkezéséig kapcsolatot tarthat könyvtárosával.
Miután meggyőződött arról, hogy a keresett mű biztosan nincs meg a BMK-ban,
könyvtárközi kölcsönzés személyesen a könyvtárban vagy regisztráció után az ODR-en
igényelhető.
A kérésindítás során (ODR-en keresztül) a kért mű valamennyi rendelkezésre álló adatát
fel kell tüntetni, hiszen így könnyebbé válik a kért dokumentum beazonosítása. Ha kevés
adat ismert, a rendelkezésre álló segédanyagok segítségével (online katalógusok,
nyomtatott jegyzékek) a kérés pontosítható.
A regisztráció során a kérő minden aktuális elérhetőségét megadja. Kölcsönzési kéréseket
indíthat és nyomon követheti kéréseinek állapotát, a dokumentum megérkezéséig
kapcsolatot tarthat könyvtárosával. A kérésnél fel kell tüntetni, hogy kéri-e az olvasó a
külföldről történő teljesítést, és hogy a művet eredetiben kölcsönkéri vagy másolatot
rendel, melyet annak kifizetése után megtarthat.
A teljesítés időtartama kb. 1 hét. A könyvtárközi kölcsönzés díja: 800, -Ft / könyv.
A fénymásolat, elektronikus formában kapott anyag költségét (mely a teljesítő
könyvtártól függően változó, plusz fénymásolatoknál esetleges postaköltség) mindig az
olvasó állja.
Régi, ritka kiadványoknál előfordulhat, hogy azokat a könyvtárak nem kölcsönzik,
ilyenkor általában felajánlják a fénymásolat, vagy elektronikus, szkennelt másolat
készítését.

Folyóiratot a könyvtárak nem kölcsönöznek, így cikkekről csak fénymásolat, illetve
elektronikus, szkennelt másolat kérhető.
A könyvtárközi kérés teljesítését a könyvtárak megtagadhatják.
Ha a kért anyag Magyarországon nem található meg, akkor a kérést továbbküldjük
az Országos Széchényi Könyvtárba vagy a Debreceni Egyetem Könyvtárába. Ennek
tarifáját a fenti könyvtárak határozzák meg.
A kért dokumentum megérkezéséről a kérőt automatikusan értesítjük e-mailen vagy
telefonon.
A kölcsönzés határidejét a küldő könyvtár határozza meg. Ez általában 2-3 hét, de
előfordul, hogy a könyv csak néhány napig áll rendelkezésre.
A könyvekre általában hosszabbítás kérhető, a határidő lejárta előtt. Ilyenkor a küldő
könyvtártól függ, meghosszabbítja-e a határidőt és ha igen, mennyivel.

