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KEDVES (LEENDŐ) OLVASÓNK! 
 
A városi könyvtár gyermekkönyvtárának kalauzát tartod a kezedben. Ha már beiratkoztál, ez 
a füzet segítséget nyújt abban, hogy könnyebben tájékozódhass könyvtárunkban. 
 
BEIRATKOZÁS 
 
A beiratkozás diákoknak díjtalan. 
 
Tudnod kell, hogy a könyvtárba való beiratkozással felelősséget vállalsz a könyveinkért (pl. 
ha elveszted, ki kell fizetned.). Első lépésként a szüleidnek személyi lapot kell kitölteniük, 
amelyen aláírásukkal kérik a felvételedet. Ezután megkapod a névre szóló olvasójegyedet. Ezt 
mindig hozd magaddal, ezzel kölcsönözhetsz! 
 
KÖLCSÖNZÉS 

 
Az olvasójeggyel kölcsönözhetsz. Szerepel benne, hogy hány darab könyv vagy 
egyéb dokumentum van nálad és mikorra kell visszahoznod. 
Egyszerre hat darab könyvet vihetsz el, ezek három hétig lehetnek nálad. Ha 
nem sikerült kiolvasnod, meg is hosszabbíthatod a kölcsönzést az interneten, a 
könyvtár honlapján, telefonon vagy személyesen. Újságot, újságok mellékleteit 
(CD), diafilmet és hangos-könyvet is kölcsönözhetsz. 
  
 

 
 
NÉZZ KÖRÜL – ŐRJEGGYEL 
 

Ha bejössz a könyvtárba, szabadon nézelődhetsz, leveheted a 
könyveket a polcról. Ahhoz, hogy ugyanoda tudd 
visszatenni, használj könyvtári őrjegyet! Tedd a könyv helyére, amíg 
azt vissza nem teszed vagy ki nem kölcsönzöd! A könyvtárban 
rengeteg könyv van, ha nem a helyére teszed vissza, nagyon nehezen 
találjuk meg, ezért fontos az őrjegy! 
 
Internethasználatra beiratkozott 14 éven aluli olvasóink jogosultak. A 

részletes szabályokat a gépek mellett találod kiírva. 
  
 
 



ELFELEJTETTED? FELSZÓLÍTÁS 
 
Mindenkivel előfordulhat, hogy elfelejt valamit. Ha nem hozod vissza 
időben a könyveket, e-mailben értesítünk, de késedelmi díjat kell fizetned. 
Figyelj a lejáratra, hiszen lehet, hogy több gyerek is vár arra a könyvre, ami 
nálad van. 
 
 MINDEN KÉRDÉSEDRE VÁLASZT KAPHATSZ! 
 

 
 
 
 

 
A könyvtárban sokféle könyvet találsz. A tájékozódásban a könyvekre ragasztott színcsíkok 
segítenek. 
 
A mesekönyveken – zöld. 
A szépirodalmi műveken, regényeken, elbeszéléseken – fehér. 
A verseskönyveken – kék. 
Az ismeretterjesztő könyveken – sárga. 
A kézikönyveken piros csíkot találsz. 
A kereséshez több számítógép is rendelkezésedre áll. 
  
KEDVES GYEREKEK! 
 
Ha valamit nem találtok meg, vagy segítségre van szükségetek, bátran szóljatok a 
könyvtárosnak – örömmel segít! 
 
Nyitva tartás: 
 
Hétfő  12-19 
Kedd  10-17 
Szerda  zárva 
Csütörtök 10-17 
Péntek  10-18 
Szombat   9-12 
 

Honlap: www.hbvk.hu 
E-mail: konyvtar@mail.battanet.hu 

Telefon: 23/355-727 
Kövessetek bennünket a facebook-on is! 

 
Szeretettel várunk benneteket! 

 
Százhalombatta 

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR 
Gyermekkönyvtára 

 


