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REGISZTRÁCIÓ, BEIRATKOZÁS
Beiratkozási feltételek

A könyvtárnak mindenki tagja lehet. A beiratkozás személyesen, a belépési nyilatkozat aláírásával történik, kivételes esetben lehetőség van meghatalmazott útján történő
beiratkozásra és kölcsönzésre a kitöltött meghatalmazási
formanyomtatványok leadásával.
A PTE nem oktató dolgozóinak dolgozói nyilatkozatot is
alá kell írniuk.

Szükséges dokumentumok
•
•

•
•

személyi igazolvány / útlevél / tartózkodási engedély /
kártyaformátumú - vezetői engedély;
diákok esetében az aktuális félévre érvényesített diákigazolvány (ennek - hiányában iskolalátogatási igazolás - PTE hallgatóknak nem szükséges, elegendő a
NEPTUN-kód);
PTE hallgatók esetében NEPTUN-kód;
18 éven aluliaknak esetében jótállói nyilatkozat.

A beiratkozási kedvezmény igénybevételéhez a jogosultság érdemi igazolása szükséges.
A lejárt olvasójegyet kérjük, őrizze meg, és a legközelebbi
beiratkozáskor hozza magával! Ennek hiányában az új olvasójegy ára: 1000 Ft.
A könyvtár ingyenes napijeggyel is látogatható.

Kedvezmények igénybevétele esetén:
A beiratkozási kedvezmény igénybevételének a jogosultság érdemi igazolása szükséges.
A beiratkozás személyesen, belépési nyilatkozat aláírásával történik. A PTE nem oktató dolgozóinak dolgozói nyilatkozatot is alá kell írniuk.
A könyvtárunkba beiratkozott olvasók nemcsak a Tudásközpont, hanem – külön regisztráció után, de újabb tagsági díj fizetése nélkül – a Csorba Győző Könyvtár (CSGYK)
és a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont (PTE EK TK)
teljes hálózatának szolgáltatásait is igénybe vehetik.

Az olvasójegy másra át nem ruházható. Érvényessége a
kiállítás napjától számított 6 vagy 12 hónap (PTE polgárok
esetében az adott tanévet követő október 31.)
Az érvényességet a könyvtárhasználó személyesen, iratai
bemutatásával és a tagsági díj megfizetésével tudja meghosszabbítani. (Indokolt esetben lehetőséget nyújtunk
meghatalmazott útján történő beiratkozásra és kölcsönzésre is). Az olvasójegyet a határidő lejárta után is meg
kell őrizni, és a legközelebbi beiratkozáshoz elhozni.

Tagsági díjaink

A tagság hosszabbításának feltétele a CSGYK és PTE EK
TK könyvtáraival szemben fennálló összes tartozás rendezése.
Az olvasójegy elvesztését haladéktalanul be kell jelenteni, amit a visszaélés elkerülése érdekében a könyvtár letilt.
Az elvesztett vagy megrongálódott olvasójegy pótlásának
díja: 1000,- Ft.
A napijegy ingyenes, egyszeri belépésre és a dokumentumok helyben használatára jogosítja fel látogatóinkat.
Az éves látogatójegy díjköteles, mely a helyben használaton túl a technikai szolgáltatások (számítógép-, internet,
Wifi, a könyvtár által előfizetett adatbázisok, reprográfiai
eszközök) igénybevételére is lehetőséget biztosít.

Távoli használat

Ha Önnek már van érvényes olvasójegye, tudja használni
online szolgáltatásainkat, így az online regisztráció fölösleges.
Amennyiben Ön még nem könyvtárunk olvasója, de szeretne az lenni, lehetősége van online regisztrációra az
alábbi felületen; így távolról használhatja a könyvtár online
szolgáltatásait.
Ha Ön a Pécsi Tudományegyetem polgára, akkor az online regisztrációt követően otthonról is elérheti a PTE által
előfizetett adatbázisokat.
A regisztráció után Ön automatikus értesítést kap a használat menetéről. A könyvtár egyéb szolgáltatásainak
igénybevételéhez kérjük, személyesen jelentkezzen személyazonosító okmányaival valamelyik könyvtárunkban. A
beiratkozási feltételekről itt tájékozódhat.

