
Új szolgáltatásunk:
kölcsönzési határidő hosszabbítása és előjegyzés az interneten keresztül

Kedves Olvasónk!

2010. december 7-től új szolgáltatást vezettünk be azon olvasóink számára, akik az interneten 
keresztül használják katalógusunkat:

http://katalogus.krudylib.hu

Mostantól akár otthonról, a saját számítógépe mellett ülve is  meghosszabbíthatja az Önnél 
levő dokumentumok (könyvek, hangoskönyvek, CD lemezek stb.) lejárati határidejét. Ehhez 
elsőként az online katalógusba kell belépnie a nyitó képernyőn levő „Belépés” gombbal.

Azonosítóként az olvasójegyén, a vonalkód alatt  található számsort  kell  beírnia,  jelszóként 
pedig a születési dátumot (számokkal és egybeírva: pl. 1980. május 17-én született személy 
esetén: 19800517). Az első belépés után a jelszó megváltoztatható.

Ha szeretne belépni a katalógusba, kattintson ide: >>>

Az Önnél  levő  dokumentumok  közül  a  hosszabbíthatók  címe  mellett  kék  színű  az  ikon. 
Felhívjuk  a  figyelmét  arra,  hogy  az  olvasó  a  nála  levő  dokumentumok  határidejét  egy 
alkalommal hosszabbíthatja meg az online katalóguson keresztül, a további hosszabbításokra 
a könyvtárosnak van lehetősége. Ha a dokumentum címe mellett piros ikont talál, akkor e-
mailben,  telefonon vagy személyesen  tud új  határidőt  kérni.  Piros  az  ikon akkor  is,  ha a 
dokumentumra más olvasó is vár. Ilyenkor a határidőt nem tudjuk módosítani.

Ha  olyan  könyvre,  hangoskönyvre,  CD  lemezre  stb.  van  szüksége  a  könyvtárunk 
állományából, ami éppen más olvasónál van, előjegyezheti azt a könyvtáros közreműködése 
nélkül is az online katalóguson keresztül. Miután belépett a katalógusba a saját azonosítójával 
a fenti módon, indítson keresést (a „Keresés” gombra kattintva). Amelyik dokumentum éppen 
kölcsönzésben  van,  annak  példány  adatai  mellett  megtalálja  az  „Előjegyzés”  gombot.  A 
dokumentum beérkezéséről a szokásos módon e-mailben vagy telefonon értesítjük.

Végül szeretnénk felhívni a figyelmét arra is, hogy olvasói adatai közül a telefonszámot és az 
e-mail címet saját maga is módosíthatja az online katalóguson keresztül: az Olvasói állapot 
menüben található „Adatmódosítás” gombra kattintva.

Bízunk abban, hogy új szolgáltatásaink az Ön kényelmét szolgálják, és szívesen használja a 
jövőben.

Üdvözlettel:
a Szindbád Nonprofit Kft.-Krúdy Gyula Városi Könyvtár
munkatársai

---------------------------------------------------------
Szindbád Nonprofit Kft. - Krúdy Gyula Városi Könyvtár

8100 Várpalota, Szent István út 28.
8101 Várpalota, Pf. 47.
Tel./fax: (88) 592-061

Tel.: 592-060 (olvasószolgálat)
E-mail: konyvtar@krudylib.hu

Honlap: http://www.krudylib.hu/
Blog: http://krudylib.freeblog.hu/

http://193.225.29.2/cgi-bin/tlwww.cgi?userstat=1&belepes=1
http://katalogus.krudylib.hu/

