A Sárospataki Református Kollégium
Tudományos Gyűjteményei
Nagykönyvtárának
Könyvtárhasználati Szabályzata
A Nagykönyvtári Rendszabályzat kialakítását a Magyarországi Református Egyház, a
Tiszáninneni Református Egyházkerület, a Sárospataki Református Kollégium vezető
testületei, s az általuk figyelembe vett állami törvények és szakmai rendelkezések határozzák
meg. A Nagykönyvtár a Sárospataki Református Kollégium küldetésnyilatkozatában, és
Szervezeti és Működési Szabályzatában megfogalmazott elvek szerint végzi feladatát és
nyújt szolgáltatásokat, nemzeti, történeti és a gyűjtőkörének megfelelő szak-, és szépirodalom
őrzésével, feltárásával és hozzáférhetővé tételével. Ennek értelmében, mint egyházkerületi regionális, iskolai, tudományos és nyilvános könyvtár, fogad látogatókat, olvasókat és kutatókat.
Praesens könyvtárként áll a felhasználók rendelkezésére, korlátozott kölcsönzési szolgáltatással. A
Nagykönyvtár emellett szakmai tudományos tevékenységet folytat alkalmi konferenciák,
előadások, művelődési programok, kiállítások tartásával, kiadványok megjelentetésével és azzal,
hogy helyet ad az olvasáskultúra, a közművelődés és a tudományos munka egyéni és közösségi
tevékenységeinek.
Könyvtárlátogatás
A Nagykönyvtár klasszicista teremkönyvtárát és állandó, valamint alkalmi kiállításait bárki
megtekintheti, de csupán a látogatásvezető vagy egy könyvtári munkatárs vezetésével, miután
belépőjegyét megváltotta. A belépőjegy árát - a könyvtárhasználat valamennyi díjszabásával együtt
- a múzeumvezető és könyvtárvezető javaslatára a gyűjteményi igazgató évente teszi közzé. A
látogatás hagyományosan ingyenes a kollégiumi polgárok, a sárospataki oktatási intézmények
hallgatói, a magyar református gyülekezeti közösségek, a testvér-intézmények dolgozói, valamint
a Kárpát-medence határon túli országaiból érkező magyar honfitársak számára, akik ezt
Magyar Igazolvánnyal, vagy hozzátartozói Magyar Igazolvánnyal bizonyítják. A
látogatásvezetés programja naponta 9 és 17 óra között, minden egész órakor indul, függetlenül a
látogatói csoportok létszámától, vasárnap pedig 9 és 13 óra között az előre bejelentett csoportok
fogadása lehetséges.
A Nagykönyvtár - előzetes egyeztetés alapján - szakmai csoportoknak speciális, külföldiek számára
idegen nyelvű vezetést biztosít.
A látogatás alkalmával felvételek, fotók készítése külön jegy kiváltásával történhet. Maroktelefon
használata mind a látogatásvezetés, mind a könyvtárhasználat egész tartama alatt tilos.
Olvasószolgálat
A Nagykönyvtár - egyházi és állami ünnepekhez alkalmazkodó - nyitvatartási rendjét, a
látogatással és olvasószolgálattal kapcsolatos,. általános tudnivalókat az intézmény kifüggesztett
tájékoztatóján, a Tudományos Gyűjtemények honlapján és üzenetrögzítős telefon -szolgálatán
keresztül teszi közzé.
A könyvtárhasználat azok számára lehetséges, akik - személyi okmányuk, vagy útlevelük alapján beiratkoztak. A Nagykönyvtárba bárki beiratkozhat, aki 18. életévét betöltötte és könyvtári
tevékenységét a könyvtári vagyon- és állományvédelem szabályainak megfelelően hajlandó
végezni, s ezt a regisztrálásakor a belépési, ill. kutatói nyilatkozatával megerősíti. A 12-18 év
közöttiek a törvényes gyámjuk anyagi és erkölcsi felelősségvállalása mellett,
diákigazolvánnyal, a könyvtárvezető engedélyével iratkozhatnak' be. Az olvasójegy érvényessége a
kiváltás dátumától számított 1 naptári év, de %2 évre is be lehet iratkozni. Az olvasójegy elvesztését,
személyi adatainak megváltozását az olvasó köteles bejelenteni. A beiratkozók személyi adatait a
Nagykönyvtár titkosan kezeli. Az alkalmi olvasó napijegyet, a rendszeres könyvtárhasználó
olvasójegyet, a tudományos munkát végző kutatójegyet válthat. A beiratkozás ingyenes a helyi
iskolások, kollégiumi polgárok, egyházkerületi lelkipásztorok és tanárok, a testvér-intézmények

dolgozói, a felvidéki, kárpátaljai, partiumi, bánsági, erdélyi, vajdasági, délvidéki magyarok s a 65
évfölötti magyar állampolgárok számára.
Az olvasó a ruhatárban helyezi el minden személyes holmiját. A Nagykönyvtárban illendő
öltözetben jelenik meg, a jegyzete és íróeszköze mellett beviheti és használhatja saját
elektronikus adathordozóit.
Az érvényes és másra át nem ruházható jeggyel rendelkező olvasó igénybe veheti a könyvtáros
általános tájékoztatását, a cédula-katalógusokat, az olvasótermek szabadpolcos anyagát, az
elektronikus katalógust, a Világháló használatát. Kötelessége tartózkodni máson munkájának
zavarásától. Az ellenőrző kamerák működését semmi módon sem akadályozhatja. A nagykönyvtári
gépek telepített programjait nem törölheti, vagy módosíthatja, programot nem tölthet le és nem
tanulmányozhat olyan anyagokat, amelyek a keresztyén értékeket megkérdőjelezik, az erkölcsi
alapelvekkel ellentétesek. Az állományvédelem szabályainak megszegését, vagy tudatos rongálást
tapasztalva a könyvtárvezető a kiadott dokumentumot visszaveheti, az olvasót kártérítésre
kötelezheti, a könyvtárhasználati jogot azonnali hatállyal felfüggesztheti, indokolt esetben az
olvasót a felhasználók köréből kizárhatja.
Az olvasó a könyvtári dokumentumok iránti igényét kérőlapon nyújthatja be, egyszerre 5 kötet
könyvre, feltüntetve azon nevét, aláírását, olvasójegyének számát, a kérés dátumát és a kért
könyv szerzőjét, címét, raktári jelzetét. A kölcsönzés céljából kért anyagot is kérőlapon kell
benyújtani, melyen a könyvtáros ellenjegyzésével azt jóváhagyja. A szabadpolcos olvasótermi
anyag használatához nem szükséges kérőlap.
A Nagykönyvtár fiókkönyvtárának a Tompa Mihály Teológiai Könyvtárnak az anyagát a
beiratkozottak, annak szabályzata szerint kölcsönözhetik. Bár a Nagykönyvtár anyaga helyben
olvasható, a hozzáférést korlátozott kölcsönzéssel is biztosítja. Ennek kedvezményezettjei a
kollégiumi polgárok, a Tiszáninneni Református Egyházkerület lelkipásztorai és tanárai, a
testvérintézmények munkatársai. Nem kölcsönözhetők a 100 évesnél régebbi dokumentumok, vagy
ritkaságok. A kollégiumi polgárok számára biztosított a házon belüli kölcsönzés 1 hetes
időtartamra, alkalmilag pedig - 16 órától másnap reggel 9 óráig, vagy péntek 14 órától hétfőn 9
óráig - amennyiben a kért ,könyvek nem tartoznak olvasótermi állományhoz, nem folyóirattári,
kézirattári dokumentumok, vagy nem képezik időszerű kiállítás, kutatás tárgyát. Nem helybeli
kölcsönzők számára, igazgatói engedély mellett, a kölcsönzés időtartama maximálisan 1 hónap.
Kutatószolgálat
A Nagykönyvtár a kutatójeggyel rendelkező, tudományos munkát végzők számára - kérésükre,
előzetes bejelentés alapján, s a megszabott díjazás ellenében - kutatószobát biztosít, mely egyben
szállásuk, s ahol a munkát a Nagykönyvtár napi zárását követően is folytathatják. Szombaton és
vasárnap a Nagykönyvtár a kutatók számára zárva tart, pénteken pedig délig áll a
rendelkezésükre. A kutató szakmai kérdésekkel a tájékoztató könyvtároshoz,
intézményvezetőhöz, technikai kéréseivel pedig az olvasószolgálatot vezető munkatárshoz
fordulhat. Igényét ugyancsak kérőlapon tünteti fel, s egyszerre 5 kötetet kérhet le a raktárból.
Védett és különösen ritka, értékes anyagok közreadásához a kutatói minőség igazolása szükséges.
Ha a védett anyag digitalizált változata rendelkezésre áll, a kutató azt használhatja. Könyvtárközi
kölcsönzés keretében a Nagykönyvtár előjegyzés alapján megkér és továbbít anyagokat az
előállítási - és postaköltségek felszámolása mellett. Hasonló feltételekkel küld saját anyagából
fénymásolatot, fotót, CD-t más intézményekhez. A könyvtárhasználat költségeiről (látogató
jegy, beiratkozási díj, napijegy, olvasójegy, kutatójegy, szállásdíj, szakmai tájékoztatás, digitális
fotó, szkennelés, nyomtatás, /fekete-fehér és színes/ fénymásolás, CD-írás, stb.) a Nagykönyvtár
előzetesen tájékoztat, díjtételeit kifüggeszti és weboldalán közzé teszi. A reprográfiát illetően a
Nagykönyvtár könyvek másolását nem vállalja, cikkekét, tanulmányokét korlátozott mértékben
igen, digitalizálást, szkennelést, nyomtatást pedig előzetes egyeztetés szerint végez.

Könyvtári díjtételek
/2008. szept. I-től/
Kutatójegy éves: / 12 hónap/

3 000,-Ft

Kutatójcgy féléves: / 6 hónap/

2 000,-Ft

Olvasójegy éves:

1 000,-Ft

Olvasójegy féléves:
600,-Ft
50 % kedvezményt biztosítunk: az érvényes diákigazolvánnyal rendelkező 16 éven felüli
középiskolai tanulóknak, egyetemi, főiskolai hallgatóknak.
Térítésmentes a könyvtárhasználat: a 16 éven aluliaknak, könyvtári, levéltári, múzeumi
dolgozóknak, a 70 év feletti nyugdíjasoknak, a Sárospataki Református Kollégium
dolgozóinak, az SRTA nappali tagozatos hallgatóinak.
Fénymásolás: 25 Ft/ A/4 oldal 50
Ft/ A/3 oldal
Fotómásolat /saját géppel/: 1 000Ft/nap - max. 40 felvétel
Számítógépről szöveg nyomtatása: 35 Ft/oldal Színes
nyomtatás: 75 Ft/oldal
Számítógépről kép nyomtatása : 475Ft/oldal
Másolás számítógépről adathordozóra: 300Ft/alkalom
Adatküldés e- mailban: 10OFt/oldal
Szkennelés/200dpi/: 100 Ft/oldal
CD írás: 500Ft/ darab
Bártnilyen dokumentum postai küldésénél - a postai költségen túl - csomagolási díjat is
felszámítunk, min 200,-Ft.
A korlátozott kölcsönzés határidején túl visszahozott dokumentumokért késedelmi díjat
számítunk fel: első 7 naptári-nap: 150 Ft/kötet
második 7 nap: + 200 Ft/kötet
harmadik 7 nap: + 300 Ft/kötet + kölcsönzéstől való letiltás.

