
Kedves Olvasóink! 

 

A Városi Könyvtár és Közösségi Ház Felnőtt és Gyermekkönyvtára új szolgáltatással igyekszik 

kellemesebbé tenni a könyvkölcsönzést. 

Elindítjuk a könyvtári könyvek „ablakon át történő” kölcsönzési programját. 

 

A program menete: 

Kik vehetik igénybe? 

Beiratkozott könyvtári tagok. 

Mit lehet kölcsönözni? 

A könyvtár gyűjteményében lévő könyveket. 

Hány dokumentumot lehet egyszerre kölcsönözni? 

Egyszerre összesen 10 dokumentumot lehet kölcsönözni. 

Hogyan lehet kölcsönözni? 

1. A http://0143.netlib.hu/katalogus felületen érhető el közvetlenül a Könyvtár 

adatbázisa. 

2. A megnyíló felületen elsősorban szerzőre és címre lehet keresni. Ha valaki szeretne, 

akkor a „Részletes keresési beállítások” lehetőségre kattintva lehet bonyolultabb 

kereséseket is végezni. 

3. A találatoknál a jobb sarokban látható egy zöld ikon. Arra kattintva láthatóvá válnak az 

adott könyv részletesebb adatai. A példányadatoknál lévő darabszámra kattintva egy 

újabb ablak nyílik meg, hogy ahol a státusz oszlopban két adat jelenhet meg: piros ikon 

(adott könyv ki van kölcsönözve) illetve zöld ikon szabad felirattal (adott könyv 

kölcsönözhető). 

4. Az aktuálisan kölcsönözhető kiválasztott könyvek címét, szerzőjét mail formájában kell 

elküldeni a varosi.konyvtar@sargahaz.com mail címre. Emellett telefonon is várjuk az 

igényeket, vagy konkrét könyvre, vagy témára. Kérjük, hogy egy kölcsönzési ciklusban 

egy személy egy levelet küldjön.  

5. A kölcsönzési ciklus: hétfőtől-csütörtökig 8.00-18.00 óra között, valamint szombaton 

9.00-13.00 óra között lehet átvenni az összeállított könyvcsomagot. Hétfői átvételhez 

kérjük szombat 12.00 óráig, keddtől-csütörtöki átvételhez előző nap 16.00 óráig, 

szombati átvételhez csütörtök 16.00 óráig szíveskedjen leadni igényeit.  

6. Hol lehet átvenni a kért könyveket? A könyvtári épület végén, a parkolóra néző utolsó 

ablaknál kell csengetni. 

 

 



Vissza lehet adni korábban kikölcsönzött könyveket? 

Igen, szatyorban összekészítve vissza lehet adni a korábban kikölcsönzött könyveket.  

Garantáltan kikölcsönözhetőek-e a kiválasztott könyvek? 

Fontos, hogy olyan könyveket kérjenek, amelyek az adott pillanatban kölcsönözhetőek. 

Amennyiben egy ciklusban többen ugyanazt a könyvet kérik, akkor értelemszerűen az első 

kérést lehetséges csak figyelembe venni. Előfordulhat, hogy a könyvtár polcáról levett 

könyveken olyan sérülést fedez fel a könyvtáros, amely miatt az adott könyv kölcsönzése nem 

lehetséges. 

Milyen védelmi intézkedések kapcsolódnak a programhoz? 

Az olvasók által visszahozott könyvek 96 óráig el lesznek különítve, csak utána fognak a 

kölcsönözhető könyvek közé kerülni. 

 

Kellemes időtöltést kívánunk mindenkinek! 

 

Lázár Gergő 

igazgató 


