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Egyetemi Könyvtár 

Kedves Hallgatók! 

 

Az Egyetemi Könyvtár legalapvetőbb szolgáltatásai május 25-től újra elérhetők. Természetesen a szolgáltatások 

csak a járványhelyzetnek megfelelően indíthatók, így jelenleg a Könyvtár közösségi terei, olvasótermei nem 

látogathatók. 

Lehetőség van azonban a kölcsönzött könyvek visszahozatalára (egyelőre csak a végzős hallgatóknak 

ajánljuk) és könyvek kölcsönzésére a következő időpontokban és módon: 

Kedden és csütörtökön 10 és 14 óra között az Egyetemi Könyvtár minden tagkönyvtárába leadható 

könyv, illetve előzetes egyeztetést követően ezen időpontokban kölcsönözni is lehet könyveket. 

  

 

 

 

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 és kikészítik a könyveket a Könyvtár bejárata előtti asztalra, 

felcímkézve a kölcsönző nevével. Azonosítást követően pedig el is vihetők a könyvek. 

 

Könyvek visszahozatala: 

Személyesen: A személyesen visszahozott könyveket az olvasó lerakja a Könyvtár bejárata előtti asztalra és 

bediktálja az olvasójegyén található azonosítót. Ezt követően a visszahozott könyvek vonalkódját is megadja a 

könyvtárosnak, így a könyvtári rendszerben a visszavétel azonnal megtörténik.  

Postai úton: ilyen módon kizárólag ajánlott levélként vagy postai csomagként feladott könyvek visszavételére 

van lehetőség. Amennyiben ezen a módon juttatnák vissza a könyveket, akkor a tagkönyvtár címére küldjék azt 

és mindenképp szerepeljen a címzésen: „Könyvtár” 

A tagkönyvtárak pontos címe megtalálható a következő oldalon: 

http://lib.uni-obuda.hu/tagkonyvtarak 

 

A Könyvtár munkatársai a zárva tartás alatt e-mail-ben, illetve Facebook 

Messenger segítségével továbbra is közvetlenül elérhetők! 
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http://lib.uni-obuda.hu/tagkonyvtarak
http://lib.uni-obuda.hu/tagkonyvtarak
https://www.facebook.com/OE.Egyetemi.Konyvtar/
https://www.facebook.com/OE.Egyetemi.Konyvtar/
https://www.facebook.com/OE.Egyetemi.Konyvtar/


 
 
 

 

1034 Budapest +36 (1) 666-5976 berek.laszlol@lib.uni-obuda.hu 
Doberdó út 6. D. lib.uni-obuda.hu  

 

 

Egyetemi Könyvtár 

A könyvek visszahozatalát elsősorban a végzős hallgatóknak ajánljuk, mivel ezekkel el kell számolniuk 

tanulmányaik befejeztével. A késedelmi díj továbbra sem növekszik, a veszélyhelyzet kihirdetése óta leállítottuk 

azt a könyvtári rendszerben, így a nem végzős hallgatóknak nem szükséges behozni személyesen a könyvet. 

 

Az Egyetemi Könyvtár a zárva tartás ideje alatt is elérhető: 
 

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 

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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