Tisztelt Könyvtárlátogatók, kedves Olvasók!
Útmutatónk célja, hogy könyvtárunk olvasói, látogatói megtalálják azokat a dokumentumokat, információkat, olvasmányokat, melyekre szükségük van tanulmányaikhoz, a hétköznapokban való eligazodáshoz, és nem utolsósorban a kikapcsolódáshoz. Egyúttal ezzel a kiadvánnyal kívánunk megemlékezni azokról az elődeinkről, akik - mai szóval - civil
szervezetként 1886-ban, 125 éve alapították könyvtárunk egyik fontos szellemi elődjét, a
Várpalotai Iparos Olvasókört, illetve 105 éve, 1906-ban a Jó Szerencsét Olvasókört. Illendő
megemlékeznünk arról is, hogy mindkét olvasókör létrehozásában fontos szerepet játszott
Winkler Márton, aki éppen 100 éve távozott közülünk.
Forgassák haszonnal útmutatónkat!
Észrevételeiket várjuk személyesen vagy a kiadványban megadott elérhetőségeken.
A várpalotai kistérség legnagyobb könyvtárának munkatársai nevében tisztelettel:
Budai László

Könyvtárvezető
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A Szindbád Nonprofit Kft. – Krúdy Gyula Városi Könyvtár általános gyűjtőkörű közkönyvtár,
amelynek feladata, hogy elősegítse a lakosság általános és szakműveltségének gyarapítását, a szabadidő hasznos eltöltését; továbbá információs hátteret biztosítson az állampolgári tájékozódáshoz,
a közügyek intézéséhez.
Célja a könyvtárhasználók mindenkori igényeinek megfelelő minőségi szolgáltatások biztosítása,
melynek   egy része a könyvtári épülettől és a nyitvatartási időtől függetlenül, online is működtethető.
Ingyenesen igénybe vehető alapszolgáltatások:
a könyvtár látogatása,
a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata,
a katalógusok használata,
információ hazai és külföldi könyvtárak állományáról és szolgáltatásairól
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Gyermekkönyvtár

A gyermekrészlegben több mint 15 000 kötet könyv, gazdag kézikönyvtári állomány és számos
gyermeklap várja a 14 éven aluli, valamint a 14+ korosztályt.
Megtalálhatók a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő ismeretterjesztő művek.
A legkisebbek számára leporellóinkat, képeskönyveinket ajánljuk, míg a kisiskolások a magyar
és a világirodalom meseíróinak klasszikus és kortárs alkotásaiból, gyermekverseket tartalmazó
kötetek közül válogathatnak, a kiskamaszok, nagykamaszok számára pedig az ifjúsági regények, történelmi regények, állattörténetek, kalandregények kínálnak olvasmányélményeket.
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Helyismereti gyűjtemény

Helyismereti gyűjteményünkben megtalálhatók mindazok a könyvek, folyóiratok, lapkivágatok, térképek, fényképek, hangkazetták, kéziratok, kották stb., melyek Várpalota és
térségére vonatkozóan információt hordoznak.

Időbeli határokat nem vonunk meg sem a tárgyidőt, sem a kiadvány megjelenési idejét illetően: a város egész múltjára, jelenére és jövőjére vonatkozó művek gyarapítását egyaránt
feladatunknak tekintjük.
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Időszaki kiadványok
(napilapok, hetilapok, folyóiratok)

Évi rendszerességgel előfizetjük a legfontosabb országos és megyei napilapokat.

Az irodalmi folyóiratok közül gyűjtjük a Magyarországon megjelenő rangos, nagy múltú
folyóiratokat, a fontos társadalomtudományi periodikákat, a színvonalas természettudományi, számítástechnikai, történelmi stb. témájú ismeretterjesztő hetilapokat és folyóiratokat, valamint olvasói igények szerint az egyes hobbi témájú és közéleti magazinokat.
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Különgyűjtemények
Európai Uniós kiadványgyűjtemény

Pályázati támogatásból vásárolta intézményünk az Európai Unióval kapcsolatos kiadványokat, melyeket
különgyűjteményként helyeztünk el a városi könyvtár közhasznú információs övezetében. Kulturált környezetben biztosítjuk a helyben használatot, ill. egyes kiadványokat kölcsönzünk is. Az Európai Uniós kiadványgyűjtemény – amelyet
folyamatosan gyarapítunk és fejlesztünk – a helyi és a városkörnyéki lakosság, a civil szervezetek, a vállalkozók tájékoztatását, információkkal való ellátását szolgálja.
Trianon Gyűjtemény

A várpalotai Trianon Múzeum kiállításaihoz kapcsolódóan alakítottuk ki gyűjteményünket, amely a történelmi Magyarországgal, a trianoni békeszerződéssel, az irredenta mozgalmakkal, a közép-európai nemzetiségi viszonyokkal foglalkozó
legfontosabb történeti, diplomáciatörténeti, politikatörténeti, néprajzi, szépirodalmi munkákat tartalmazza.
Zenemű- és médiatár

A kötelező olvasmányok adaptációi, ifjúsági és mesefilmek, valamint a filmművészet néhány értékes alkotása DVD-n
is megtalálható könyvtárunkban. A választékot folyamatosan bővítjük. A videofilmek és DVD-k csoportos vetítések és
gyermekkönyvtári foglalkozások alkalmával helyben használhatók, valamint kölcsönzésre is igénybe vehetők.
Előadóművészek tolmácsolásában regények, novellák, útleírások stb. teljes szövege áll a vakok és gyengénlátók rendelkezésére CD lemezeken és hangkazettákon. Az ún. „hangoskönyveket” ajánljuk azoknak is, akik gyakran autóznak, vagy
egyszerűen csak szeretik igényes előadóművészi tolmácsolásban hallgatni az irodalmi műveket.
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Ukrán kisebbségi különgyűjtemény

A Várpalotai Ukrán Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezésére ukrán nyelvű könyvekkel gyarapodott könyvtárunk. 2010. április 23-án avattuk fel a különgyűjteményt, mely a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület ajándékaként szolgálja ezentúl a városunkban és a kistérségben élő ukrán nemzetiségű lakosságot. Szeretettel várjuk
az ukrán irodalom, történelem és néphagyományok iránt érdeklődőket, s kívánjuk, hogy haszonnal forgassák az
érdekes könyvanyagot.
Cigány kisebbségi különgyűjtemény
Mivel városunkban Cigány Kisebbségi Önkormányzat működik, ezért fontosnak tartottuk, hogy külön állományrészben emeljük ki a hazai és az európai cigányság történetére, identitástörténetére, hagyományaira, szokásaira,
nyelvjárásaira vonatkozó könyveinket, ill. a cigánysággal kapcsolatos szociológiai és szociográfiai munkákat, valamint a cigány szerzők szépirodalmi műveit.
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A Krúdy Gyula Városi Könyvtár honlapja és online szolgáltatásai

www.krudylib.hu

www.krudylib.hu

konyvtar@krudylib.hu

konyvtar@krudylib.hu

Felhívjuk figyelmüket a könyvtár honlapjának nyitó oldalán található menüpontokra, melyek segítenek eligazodni az oldal használatában. Innen kiindulva minden információt megkaphatnak könyvtárunk jelenlegi
életével és múltjával kapcsolatban.
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Aktualitások, irattár

Új beszerzések
A könyvtárosok ajánlják
Pályázatok,vetélkedők

Az új beszerzések alatt tájékozódhatnak a könyvtárba érkezett új könyvekről, illetve elolvashatják a könyvek rövid ismertetőjét.
Az irattárban megtalálják a könyvtár Alapító Okiratát, a Könyvtárhasználati Szabályzatot, különböző könyvtári statisztikai jelentéseket.
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Webáruház
A Webáruházban helytörténeti és egyéb kiadványok, ajándéktárgyak, képeslapok, helyi festőművészek alkotásainak megvásárlására van lehetőség. Az oldal használatához a könyvtár honlapján való regisztrációra
van szükség, amit a képen látható adatok megadásával tehet meg.
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Facebook, Twitter, MSN, Skype, Meebo – az interaktív kapcsolat
A Meebo egy olyan chat, csevegő program, amely nem
igényel semmilyen regisztrációt. A program automatikusan kioszt egy azonosítót annak, aki a weboldalt
letölti, de megadhatjuk a saját nevünket is az „edit
nickname” beírva. A könyvtárnak küldendő üzenetünk szövegét pedig a szürke „Type here and hit Enter
to send a private message.” szöveg helyére írva, majd
Enter-t ütve tudjuk elküldeni. Lásd az ábrát.
A Meebo-ablakban folytatott csevegést csak Ön és
munkatársunk látja, a honlap többi látogatója elől rejtve marad. A bal felső sarokban látható a könyvtár státusza: zöld buborék és narancssárga „krudylib is online”
felirat, ha elérhető a munkatársunk, és vörös buborék,
mellette „krudylib is offline” felirattal, ha nem.
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A Krúdy Gyula Városi Könyvtár online katalógusa

A számítógépes katalógusban a könyvtár állományába tartozó valamennyi könyv és egyéb
dokumentumtípus megtalálható. (Internetcíme: http://katalogus.krudylib.hu)
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Keresési lehetőségek a katalógusban
A Textlib számítógépes katalógusban
többféle szempont szerint kereshetünk.
Pl.: a szerző szerinti keresőbe írjuk be
Petőfi Sándor nevét!
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A keresés eredménye 130 találat. Minden találat sorszáma mellett ott található, hogy az
adott könyvből hány példány (darab) van a könyvtárban, illetve azt is látjuk, ha nincs példánya.
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A példányra kattintva részletes információkat találunk a keresett dokumentummal kapcsolatban:
A raktár mutatja meg, hogy a könyvtár mely részén található az adott dokumentum: gyermekkönyvtárban, felnőtt könyvtárban, esetleg olvasóteremben, valamely különgyűjteményben.
A raktári jelzet betű és szám kombinációja mutatja meg hol található a polcon a keresett
dokumentum, adott esetben: Petőfi P 65; a betű a szerző nevének kezdőbetűje.
Az info arról tájékoztat bennünket, hogy a könyv jelenleg a polcon van (kölcsönözhetö),
vagy kikölcsönözték.
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Olvasói állapot lekérdezése a katalógusban

Ezen funkció csak a könyvtárba beiratkozott könyvtárhasználók számára elérhető.
Olvasóink azonosítója az olvasójegyen található vonalkód alatti szám.
Jelszó az olvasó születési dátuma. Pl. ha valaki 1968. október 30-án született, akkor a jelszava:
19681030. A jelszó az első belépés után bármikor megváltoztatható.
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Olvasói állapot
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A katalógusunk „Olvasói állapot” felülete
Olvasóink ezen a felületen tájékozódhatnak saját kölcsönzéseikről, a kölcsönzött könyvek (dokumentumok) lejárati határidejéről. Lehetőségük van arra is, hogy a le nem járt határidejű, még
egyszer sem hosszabbított és nem előjegyzett könyveiket meghosszabbítsák.
Népszerű szolgáltatásunk az előjegyzés. Ha az Ön által keresett dokumentum más olvasónál
van, az Olvasói állapot felületén előjegyezheti azt. Keresse le a kölcsönözni kívánt dokumentumot, majd kattintson a pl. [1 példány]-ra. A Példány adatok ablakban láthatja a könyv állapotát
(pl. 1 kölcsönözhető, 1 kiadva, 1 előjegyezhető). Az Előjegyzés gombra kattintva véglegesítse az
előjegyzést.
Amikor az előjegyzett könyvet visszahozzák, a rendszer nem engedi másnak kikölcsönözni.
Az Ön által megadott elérhetőségek egyikén értesítést kap arról, hogy a dokumentum átvehető
a könyvtárban.

Egyszerre maximum 4 előjegyzést tesz lehetővé a rendszer.
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NAVA, EBSCO
NAVA-pont

A NAVA (Nemzeti Audiovizuális Archívum) teljességre törekvően archiválja a magyar
gyártású vagy magyar vonatkozású műsorokat és az így létrejövő adatbázisban keresési és
megtekintési lehetőséget biztosít. Könyvtárunk egyike a NAVA-pontok hálózatának, ahol
az archivált műsorok megtekinthetők. A NAVA használata ingyenes, azonban az internet
használatáért és a nyomtatásért a szokásos térítési díjat kell fizetni.

EBSCO adatbázisok
Könyvtárunkban elérhetők az EBSCO Information Services adatbázisai, amelyek sok ezer
szakfolyóirathoz nyújtanak hozzáférést az interneten keresztül: társadalom- és természettudományok, gazdaságtudomány, orvostudomány, egészségügy, pedagógia témakörökben.
Az EBSCO adatbázisok használata ingyenes, azonban az internet használatáért és a nyomtatásért a szokásos térítési díjat kell fizetni.
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Könyvtárunk blogjai

Könyvtárunk hírblogja: krudylib.freeblog.hu
Könyvtárunk friss hírei és közleményei. Várjuk visszajelzéseiket, hozzászólásaikat!
Várpalotai őskereső arcképcsarnok blog: http://palotaiarcok.blogspot.com/
A Várpalotai őskereső arcképcsarnokban portrék és csoportképek láthatók. Amennyiben ismerős arcot találnak valamelyik fotón, kérjük, írják meg nekünk, illetve amit még fontosnak
tartanak róla a helytörténet számára. Külön megköszönjük, ha néhány további információt is
megosztanak velünk a kép keletkezésével kapcsolatban (milyen alkalomból, hol készült a fotó,
stb.) Ha esetleg valami kedves történet is felrémlik, azt is szívesen fogadjuk.
Olvasólámpa+ pályázat blogja: http://olvasolampa-plusz.blogspot.com/
Könyvtárunk a TÁMOP-Tudásdepó Expressz pályázata keretében hirdetett a 14-20 éves korosztály számára Olvasólámpa+ címmel olvasópályázatot. A javasolt művek ajánlóit találhatjátok ebben a blogban, ahová továbbra is várjuk a hozzászólásokat és könyvajánlásokat.
Könyvek a retikülben: http://retikul.blogspot.com/
Könyvtárunk és a Várpalotai „Írisz” Nőegyesület által meghirdetett olvasópályázat blogja,
melynek témája anya és gyermek kapcsolata, valamint a női sors. A pályázat lejárta után sem
szeretnénk megszakítani a kapcsolatot az olvasás szerelmeseivel, ezért továbbra is szívesen fogadjuk olvasói véleményeiket és könyvajánlásaikat, hogy tovább éljen ez a blog mindnyájunk
hasznára és örömére.
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1. Kölcsönző pult. Itt történik a kölcsönzött könyvek visszavétele és a kölcsönzés
1.1. Ruhatár
2. Mosdók (Női mosdóban pelenkázó a kismamáknak)
3. Könyvtárosok szolgálati helyei. Az itt ülő könyvtárosok az Ön szolgálatára állnak,tájékoztatnak,
segítenek
4. Szindbád Könyv- és Ajándékbolt (Itt vásárolhat Várpalotával kapcsolatos könyveket és ajándéktárgyakat)
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Felnőttrészleg
5.
6.
6.1.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15 .
16.
17.
18.
19.

Szórakoztató irodalom (kalandregények, krimik, olvasnivalók nőknek, férfiaknak)
Folyóiratolvasó
Napilapok, hetilapok, folyóiratok polcai
Sci-fi
eMagyarország Pont (Internet, e-ügyintézés)
Különgyűjtemények (EU-,ukrán kisebbségi, cigány kisebbségi, Trianon)
Szakirodalom, ismeretterjesztő könyvek
Helyben használható állomány (kézikönyvek, enciklopédiák, lexikonok, szótárak, stb.)
Kötelező olvasmányok
Szépirodalom
Olvasói számítógép-állomások (Internet)
Idegennyelvű irodalom (angol, francia, német, orosz, eszperantó, latin, olasz, román)
Versek
Helyismereti gyűjtemény
Raktár
Szolgálati helyiségek
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20.
21.
22.
23.
24.

Gyűjteményszervező iroda (Fax-szolgáltatás)
Igazgatói iroda
Turisztikai információk (Várpalota testvérvárosai, Várpalota és a várpalotai

kistérség látnivalói, elvihető szóróanyagok, programajánlók)
Katalógusgép (Ezen a könyvtár elektronikus katalógusában, valamint az Országos
Széchényi Könyvtár digitális könyvtárában kereshet.)

Olvasóterem

Gyerekrészleg
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Gyerekregények
Ismeretterjesztő könyvek
Gyerekkuckók
Mesék
14+ polc
Kötelező olvasmányok, versek
Kamaragaléria és előadóterem
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A Krúdy Gyula Városi Könyvtár szolgáltatásainak díjszabása
Beiratkozási díjak (egy évre)
Munkaviszonyban állók 1 000 Ft
Családi beiratkozás (minimum 3 azonos lakcímen lakó közeli hozzátartozó /Ptk. 685./ §-a) 1 500 Ft
16 év feletti diákok 500 Ft
Munkanélküliek, jövedelempótló támogatásban részesülők 500 Ft
GYES-en, GYED-en lévők 500 Ft
16 éven aluliak ingyenes
70 éven felüliek ingyenes
Fogyatékkal élők ingyenes
Közgyűjteményi dolgozók ingyenes

Napijegy (helyismeret, raktári állomány használata, egyes értéknövelt könyvtári szolgáltatások
igénybevétele) 150 Ft
Tagsági kártya pótlása 150 Ft
Féléves beiratkozási díj: a beiratkozóra vonatkozó éves díj fele (kivéve családi beiratkozás, ami csak éves lehet!)
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Késedelmi díjak
könyv illetve hangoskönyv esetén 7 Ft/nap/példány+150 Ft kezelési költség
időszaki kiadványok, hanglemezek 50 Ft/példány/nap+150 Ft kezelési költség
Könyvtárközi kölcsönzés
könyvtárközi kölcsönzés 250 Ft/dokumentum (+ a visszapostázás költsége)
Értéknövelt könyvtári szolgáltatások
Előjegyzés értesítési díja
e-mail: 0 Ft
levél, telefon, sms (előre kell fizetni!): 100 Ft/alkalom
Irodalomkutatás (10 tétel/napot meghaladó) 20 Ft/tétel
Fél órát meghaladó, könyvtáros igénybevételével történő információkeresés (naponként) 150
Ft / megkezdett 15 perc
Tanfolyamok részvételi díja
(szellemi munka technikája, számítógép-használat,
ingyenes internetes információforrások, stb.) 900 Ft/óra/fő (min. 10 fő esetén)
2000 Ft/óra (1 fő esetén)
(Egy órát meghaladó igény esetén kedvezmény adható)
25

Nem nyomtatott könyvtári dokumentumok kezelési díja
DVD kezelési díja 300Ft/db/2 nap
Videódokumentum kezelési díja 100 Ft/db/hét
Internet/számítógép használatának díja

A legkisebb térítendő használati időtartam: negyedóra, bérlettel rendelkezőknek: öt perc.
Internet/számítógéphasználati 200 Ft/óra
Internet/számítógéphasználati, nem beiratkozott könyvtárhasználónak 300 Ft/óra
Számítógép-ill. internetbérlet (10 óra időtartam)beiratkozott könyvtárhasználóknak 1000 Ft
Irodai szolgáltatások díja

Szkennelés könyvtári anyagról (dokumentumrongálódás!) 150 Ft/oldal
Szkennelés hozott anyagból 60 Ft/oldal
Fénymásolás és nyomtatás A/4 (fekete-fehér) 15 Ft/oldal
Fénymásolás és nyomtatás A/3 (fekete-fehér) 30 Ft/oldal
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Fénymásolás és nyomtatás A/4 (színes): 150,- Ft/oldal (beiratkozott olvasóknak 100,- Ftoldal)
Fénymásolás és nyomtatás A/3 (színes): 300,- Ft/oldal (beiratkozott olvasóknak 200,- Ft/oldal)
Fax küldése belföldre 200 Ft /lap
Fax küldése külföldre 260 Ft/lap (A faxszolgáltatásból eredő károkért a könyvár nem vállal felelőséget)
Laminálás A/4 200 Ft/lap
Laminálás A/3 400 Ft/lap

Digitális reprográfiai szolgáltatások
Információ mentése CD-re, DVD-re 200 Ft/db (A lemez árát magában foglalja)

Internetbérlettel nem rendelkező, illetve számítógép - vagy internethasználatra díjat nem
fizető olvasó esetében:
Információ mentése pendrive-ra könyvtáros segítséggel 50 Ft/alkalom
Információ küldés e-mailben könyvtáros segítséggel 50 Ft/alkalom
Terembérlet
Előadóterem bérleti díja (legkisebb fizetendő egység: fél óra) 2000 Ft+ÁFA /óra
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Elérhetőség:

8100 Várpalota, Szent István út 28.
(autóbusz-pályaudvar mellett)

Nyitvatartási idő:

Hétfő: zárva
Kedd: 8-18 óráig
Szerda: 8-18 óráig
Csütörtök: 8-18 óráig
Péntek: 8-18 óráig
Szombat: 8-13 óráig

www.krudylib.hu

Nyári iskolai szünetben
(június 15-től szeptember 1-ig)

a könyvtár szombati napokon zárva tart.

Telefon:

olvasószolgálat: (88) 592-060

Telefon, fax:

iroda:
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(88) 592-061

