Átmeneti szolgáltatások az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban
„Könyvforgó” és „Ablakos kölcsönzés”
Könyvkölcsönzés:
-

-

-

-

A szolgáltatást csak beiratkozott, érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasóink vehetik
igénybe. Kérjük, hogy ha fertőző betegség tüneteit tapasztalják magukon, halasszák a
gyógyulásuk utánra a kölcsönzést!
A könyveken kívül CD-t, DVD-t, hangoskönyvet és diafilmet is lehet kölcsönözni.
A kikölcsönözhető, egyszerre az olvasónál levő dokumentumok száma: a központi
könyvtárban részlegenként 8-8 könyv, hangoskönyv és diafilm, valamint 4-4 CD és DVD
kölcsönözhető. Az olvasónál egyszerre legfeljebb 20 kikölcsönzött dokumentum lehet. A
fiókkönyvtárakból egyszerre 12 könyv és 3 folyóirat kölcsönözhető. Kérjük, vegyék
figyelembe az önöknél otthon levő könyvek számát is!
A központi könyvtárban az alábbi címeken várjuk a kéréseiket:
Felnőtteknek szóló könyvek: olvasoszolgalat@ekmk.hu , 88/560-620/112 vagy 114-es mellék
Gyerekeknek szóló könyvek: olvasoszolgalat@ekmk.hu , 88/560-620/107-es mellék
A fiókkönyvtárak elérhetőségei:
o Cholnoky lakótelepi Könyvtár
 cholnoky.konyvtar@ekmk.hu
 88/403-903
o Dózsavárosi Könyvtár
 dozsa.konyvtar@ekmk.hu
 88/329-207
o Március 15. úti Könyvtár
 marc15.konyvtar@ekmk.hu
 88/428-431
Kérjük, hogy adják meg a kért művek szerzőjét és címét.
Kérjük, hogy adják meg nevüket, olvasójegyük számát és az elérhetőségüket (e-mail, telefon).
Kérjük, hogy az emailben elküldött kérések esetében is minden esetben adják meg a
telefonszámot is!
A déli 12 óráig igényelt dokumentumok kölcsönzésére legkorábban a következő szolgáltatási
napon van lehetőség. A kérések feldolgozása a beérkezésük sorrendjében történik.
Munkatársaink minden esetben egyeztetik önökkel, hogy mikor jöhetnek a kért könyvekért,
addig kérjük a türelmüket.
Az adminisztrációt a megadott adatok alapján előre elvégezzük. Amennyiben az egyeztetett
időpontban nem veszik át a kért műveket, azok ismét kölcsönözhetővé válnak a többi olvasó
számára.
A könyvek kiválasztásában segít az otthonról interneten elérhető katalógusunk:
http://aleph.ekmk.hu/F.
Itt találnak segítséget a használatához: https://www.ekmk.hu/index.php/katalogus/katalogushasznalat

Visszavétel:
-

Lehetőség van a korábban kikölcsönzött dokumentumok visszahozatalára. Valamennyi
korábban kikölcsönzött dokumentum lejárati határidejét úgy hosszabbítottuk meg, hogy a
könyvtár teljes kinyitásakor és a közvetlenül azt követő időszakban senkinek ne kelljen
késedelmi díjat fizetnie, a korábbi tartozásokat leszámítva.

A kölcsönzés és könyvvisszavétel ideje a Központi könyvtárban:
Kedd, csütörtök, péntek: 9.00-15.00
Szerda: 9.00-18.00
A Cholnoky lakótelepi Könyvtárban:
Kedd, csütörtök: 10.00-14.00
Szerda, péntek: 14.00-18.00
A Dózsavárosi Könyvtárban:
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 12.00-18.00
Szerda: 8.00-16.00
A Március 15. úti Könyvtárban:
Hétfő-péntek: 10.00-17.00
A Cholnoky lakótelepi Könyvtárban az „ablakos kölcsönzés” szolgáltatást egyelőre még nem
tudjuk biztosítani.
A szolgáltatások helyszíne:
A 484/2020. (XI.10.) Kormányrendelet értelmében a könyvtárban nem tartózkodhat az ott
dolgozókon kívül senki más.
A központi könyvtár esetében a szolgáltatást a főbejáratnál található forgóajtón belépve, a
bejáratnál azonnal megállva vehetik igénybe. A forgóajtóba egyszerre csak egy személy
léphet be, és onnan tilos a könyvtár helyiségeibe továbbmenni.
A Cholnoky lakótelepi Könyvtár és a Március 15. úti Könyvtár esetében a bejárat melletti
ablaknál, a Dózsavárosi Könyvtárnál a bejárattól számított második ablaknál biztosítjuk a
szolgáltatást.
Járványügyi szabályok
-

Kérjük, hogy könyvtár előtti várakozás közben is tartsák be a másfél méteres távolságot.
A szolgáltatások igénybevétele során kötelező a maszkviselés.

Veszprém, 2021. április 19.
Dr. Baranyai Tamás
igazgató sk.

