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Tájékoztatás a kölcsönzésről 
2020. november 17. és december 11. között 

 

Kedves Olvasóink! 

A fenti időszakban lehetőség lesz:   

 könyvek kölcsönzésére 

 hangoskönyvek, cd-lemezek, DVD-filmek kölcsönzésére  

 újságok, magazinok, folyóiratok, kölcsönzésére megbeszélés alapján  

 új beiratkozásra, az éves beiratkozások meghosszabbítására, ami 

ebben az időszakban ingyenes lesz. Kérjük, hogy ebben az időszakban 

csak akkor iratkozzon be új olvasóként, ha egyúttal kölcsönözni is 

szeretne. Kölcsönzési igényét jelezze a lentiek szerint.  

 Ahogy korábban hirdettük, a leselejtezett iskolai olvasmányok ingyen 

elvihetőek. Kérjük, ezzel kapcsolatban keresse a könyvtárost a lentiek 

szerint.  

 a könyvek lejárati idejének meghosszabbítása ebben az időszakban 

nem szükséges! 

 kérjük, ha csak visszahozná a könyveit, de nem szeretne kölcsönözni, 

akkor ezt majd az újbóli teljes nyitva tartáskor tegye meg, hogy 

csökkentsük a személyes találkozások számát! Amennyiben kölcsönöz 

is, a visszahozott könyveket természetesen visszavesszük.  

A könyvtári könyvek, hangoskönyvek, CD lemezek, DVD-k megtalálhatóak a  

fertoszentmiklos.nanlib.hu 

címen elérhető online katalógusban. Itt látható az is, ha egy könyv 
(dokumentum) kölcsönzésben van. A katalógus használata egyszerű, de 

készítettünk egy segédletet, ami a fertoszentmiklos.hu oldalon a Hírek 
 Könyvtár menüpont alatt elérhető word és pdf formátumban. 

Ugyanitt elérhető a folyóiratok, magazinok, hírlapok listája és egyéb 
hasznos információk. 
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Ha kölcsönözni szeretne, kérjük, hogy lehetőleg a 

konyvtar@fertoszentmiklos.hu 

e-mail címen jelezze az igényét! A legjobb, ha a kért könyv, dokumentum 

adatait bemásolja az e-mailbe az online katalógusból, vagy képernyőképet 

küld. 

Amennyiben az online katalógust nem tudja használni, és e-mail írására 

nincs lehetősége, illetve kérdése van, kérjük, telefonon jelezze kérését. 

Telefonszám: 06-99-544-514 

Ebben az időszakban hétfőtől péntekig 8:00-12:00-ig és 13:00 - 15:30-ig lesz 

elérhető a könyvtáros e-mailen és telefonon.  

Kérjük a szülőket, hozzátartozókat, segítsenek az idősebb és a gyerek 

olvasóknak a kölcsönzésben!  

Az összekészített könyvek kiadására  
a könyvtár udvarra néző ablakánál lesz lehetőség. 

 

Kölcsönzési időszakok 

Keddenként 13:00 - 15:30-ig (ha igényét legkésőbb aznap 11:00-ig leadta 

elérhetőségeinken)  

Első alkalom: 2020. november 17. kedd. 

Csütörtökönként 9:00-12:00-ig (ha igényét legkésőbb aznap reggel 8:00-ig 

leadta elérhetőségeinken)  

Érkezéskor kérjük, kopogjon be az udvarra néző ablakon! Kérjük, használják 

ki az udvar lehetőségét a szükséges fizikai távolság megtartására! A maszk 

használata az átvételkor továbbra is kötelező, kézfertőtlenítőt biztosítunk!   

Ebben az időszakban nem lesz lehetőség fénymásolásra, nyomtatásra, 
szkennelésre és számítógép-használatra. Megértésüket köszönjük.                                       
 
Fertőszentmiklós, 2020. november 12.  
                                                                           

Szabadidőközpont és Könyvtár munkatársai  


