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Január 16-án, szombaton 10-11 óráig 

NÉMET NEMZETISÉGI MESEDÉLELŐTT 

a gyermekrészlegben a Fazekas Mihály Német 

Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola alsó tago-

zatos tanulóinak 

 

Január 21-én, csütörtökön 18 órakor  

ZENÉS IRODALMI EST  

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA  

ALKALMÁBÓL  

Fellépnek:  

Babják Annamária, Varjas János és Vincze József, 

valamint a Babják Színjátszó Stúdió növendékei.  
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WEB-es hosszabbítás  
Az „Olvasói állapotba" történő bejelentkezés után az 

olvasó önállóan meghosszabbíthatja a még le nem járt 

határidejű kölcsönzéseit.  

 

WEB-es előjegyzés  
Amennyiben a keresett könyv jelenleg kölcsönzés 

alatt áll a bejelentkezett olvasóknak lehetőségük van 

arra előjegyzés tenni. 

 

Foglalás 
A könyvtárban aktuálisan bent lévő dokumentumokra 

kölcsönzési igényt lehet bejelenteni telefonon vagy az 

"Olvasói állapot" modulon keresztül. 

Egyszerre legfeljebb 3 dokumentumot lehet lefoglal-

ni.  A foglalás bejelölése után általában 24 órán belül 

visszajelzést küldünk a teljesítésről ezt követően lehet 

a dokumentumért személyesen eljönni. Kérjük, fi-

gyeljék, hogy melyik kölcsönzőhely állományába 

tartozó dokumentumot tetették félre, mert azt csak az 

adott szolgáltató helyen (központi könyvtárban,  fi-

ókkönyvtárban) vehetik át. Esetenként a raktárban 

tárolt dokumentumok beérkezéséig több nap is eltel-

het. Mindenről részletes tájékoztatást kapnak az Ol-

vasói állapot modulon keresztül.  A dokumentumot 

az olvasó részére 7 napig tesszük félre, ezt követően a 

félretételt minden további értesítés nélkül töröljük. 

 

E-mail alapú értesítések  
Azok az olvasók, akik megadják az e-mail címüket 

elkerülhetik a postai felszólítást, és a kölcsönzési 

határidő lejárta előtt 3 nappal értesülhetnek a közelgő 

határidőről, amit egy alkalommal akár az interneten 

keresztül is meghosszabbíthatnak. Fel lehet iratkozni 

a hetente megjelenő Újdonságok és az alkalmi megje-

lenésű Könyvtári Hírek hírlevélre is. Az igény szemé-

lyesen a könyvtárban is bejelenthető. 

MINERVA.DKVK.HU 
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