Egyetemi Könyvtár

Kedves Hallgatók!
Az Egyetemi Könyvtár szolgáltatásai augusztus 31-től a következőképpen változnak:
A Könyvtár közösségi terei, olvasótermei csak a járványhelyzetnek megfelelő előírások betartásával
látogathatók.
A Könyvtárban a szájmaszk használata kötelező!
A Könyvtár területére történő belépéskor a kézfertőtlenítő használata kötelező!
Az olvasótermek és a közösségi terek használatakor az aktuálisan ajánlott távolságot be kell tartani, amennyiben
ez nem lehetséges, úgy a Könyvtár helyben használata nem lehetséges.
Lehetőség van a kölcsönzött könyvek visszahozatalára és könyvek kölcsönzésére a Könyvtár
nyitvatartási idejében: Hétfőtől csütörtökig 9 és 15 óra között, illetve pénteken 9 és 13 óra között az
Egyetemi Könyvtár minden tagkönyvtárába leadható könyv, illetve előzetes egyeztetést követően ezen
időpontokban kölcsönözni is lehet könyveket.
A Könyvtár munkatársai e-mail-ben, illetve Facebook Messenger
segítségével továbbra is közvetlenül elérhetők!
Könyvek kölcsönzése:
Könyvek kölcsönzésére csak előzetes egyeztetést követően van lehetőség. A Könyvtár online elérhetőségeit
ajánljuk elsősorban, de lehetőség van telefonon is egyeztetni. A tagkönyvtárak elérhetőségei megtalálhatók a
következő oldalon: http://lib.uni-obuda.hu/tagkonyvtarak
Az Egyetemi Könyvtár Facebook oldalán, illetve a messengeren keresztül is lehetséges az időpont egyeztetés.
Előzetesen meg kell adni…
- hogy mely könyvekre van szükség;
- az olvasójegy vonalkódját;
- …és hogy mikor jönnének a könyvekért.
A Könyvtár munkatársai előzetesen kikölcsönzik a könyveket és azonosítást követően azok el is vihetők.
Új beiratkozás:
Jelen helyzetben a beiratkozás felgyorsítása érdekében kérjük online kitölteni és megküldeni a beiratkozási
nyomtatványt. A nyomtatvány elérhető a Könyvtár portálján (lib.uni-obuda.hu) de bármely online
elérhetőségünkön keresztül, kérésre megküldjük azt.
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Az Egyetemi Könyvtár tagkönyvtárainak elérhetősége:
Doberdó úti Könyvtár | mail: doberdo@lib.uni-obuda.hu | telefon: +36 1 666-5976
Népszínház utcai Könyvtár | mail: nepszinhaz@lib.uni-obuda.hu | telefon: +36 1 666-5478
Tavaszmező utcai Könyvtár | mail: tavaszmezo@lib.uni-obuda.hu | telefon: +36 1 666-5061
Thököly úti Könyvtár | mail: kaszonyi.rita@uni-obuda.hu | telefon: + +36 1 252-1270/2609
Székesfehérvári Könyvtár – Műszaki Szakolvasó | mail: szekesfehervar@lib.uni-obuda.hu | telefon: +36 22 200-427
Székesfehérvári Könyvtár - Geoinformatikai Szakolvasó | mail: horvath.aliz@lib.uni-obuda.hu | telefon: +36 22 200-428
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