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BMC MAGYAR ZENEI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

1. A BMC Zenei Információs Központ és Könyvtár nyilvános könyvtárként működik: a nyitva tartás
ideje alatt bárki által használható és megközelíthető, bel‐ és külföldi látogatókat egyaránt fogad.
2. Beiratkozási díj nincs, a könyvtár szolgáltatásai ‐ a fénymásolást és nyomtatást kivéve – ingyenesek.
3. A könyvtári fénymásolón kottát, könyvet teljes egészében lemásolni nem lehet. A kottákból
mutatványoldalakat, könyvekből részleteket lehetséges fénymásolni. Ez alól kivételt képeznek azon
kóruskották, amelyek nem kerültek kiadásra, kereskedelmi forgalomban nem kaphatók, valamint a
másoláshoz a szerző írásos engedélye rendelkezésre áll.
4. Könyvtári hangfelvételt helyben másolni nem lehet.

5. HELYBENI HASZNÁLAT


minden dokumentum használható helyben: a könyveket, folyóiratokat, kottákat és a hangzó
és képi anyagokat a könyvtári térben lehet tanulmányozni, illetve meghallgatni, megnézni
(csoportos zenehallgatásra is van lehetőség);



a kóruskották nem kölcsönözhetők, csak helyben tanulmányozhatók – ez alól kivételt képeznek
azok a kéziratok, amelyek esetében a kölcsönzésre vonatkozó írásos engedély rendelkezésre
áll;



a zenei információs központ adatbázisai, valamint egyéb információs anyagok: a magyar
zeneszerzőkkel kapcsolatos sajtóanyag, zeneszerzői brosúrák, műjegyzékek; az egyes országok
zenei életére, zeneszerzőire vonatkozó jegyzékek; a magyarországi nemzetközi zenei
események és zeneszerzői‐ hangszeres‐ ének‐ karmesterversenyek prospektusai; a
magyarországi kortárszenei fesztiválok 1990. óta gyűjtött műsorfüzetei; nemzetközi, zenei
pályázatok;



magyar és külföldi zenei lapok, folyóiratok
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6. KÖLCSÖNZÉS


A könyvek, kották (a muzeális jellegű kották kivételével), a hangzó anyagok (LP lemez, CD, CD
ROM, hangkazetta, DVD, Blu‐ray) és a képes anyagok kölcsönözhetők. Kölcsönzési igény esetén
a látogatók beiratkoznak a könyvtárba. A beiratkozott látogatók személyes adatait (név,
lakcím, telefon, igazolványszám) a törvényes előírások szerint kezeli a könyvtár.



Kölcsönzési díj nincs. A kölcsönzési határidő 1 hónap. A határidő lejárta előtt a kölcsönzési idő
személyesen, telefonon vagy e‐mailben további 1 hónappal meghosszabbítható.



Egy kölcsönzőnél legfeljebb 5 könyvtári dokumentumegység lehet (könyv, kotta, hangzóanyag,
videokazetta összesen).



Késedelem esetén a könyvtári dolgozók a lejárat napján a kölcsönzőt telefonon vagy e‐mailben
értesítik. Ha a kölcsönzött dokumentum nem érkezik vissza 1 héten belül, felszólítót küldenek
a kölcsönzőnek, 1 hónap elteltével pedig újabb felszólítót küldenek neki. A második felszólítás
után 30 nappal a könyvtár a bírósági végrehajtásról szóló jogszabályok szerint jár el. A
könyvtári dokumentum(ok) elvesztése, vagy megrongálása esetén a dokumentumo(ka)t az
olvasónak pótolnia kell, ennek sikertelensége esetén az olvasó a dokumentum(ok) értékének
háromszorosát köteles kifizetni. Nem kölcsönözhet az az olvasó, akinek a könyvtár felé
tartozása van.

Jelen dokumentum a BMC Magyar Zenei Információs Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési
Szabályzatának mellékletét képezi.
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