Útmutató
Online könyvtári katalógushoz

1. Belépés; https://emsk.hu/konyvtarunk/
2. Kattintson az Online katalógus fülre

3. A kattintás után megjelenik a könyvtári katalógus felülete, ahol a nem regisztrált felhasználók is igénybe
vehetik a keresési funkciókat, böngészési lehetőségeket.

A kijelölt fülek bármelyikére kattintva, megjelenik egy kereső ablak, mellette egy segédlettel.

4. Példa (keresésre) : Jojo Moyes könyvet szeretnénk keresni. A szerzők mezőbe beírjuk „moyes” aztán a
keresésre kattintunk.

A keresés eredményeképpen megjelenik a szerző összes műve, ami a könyvtárunkban található.
A listázott művek közül bármelyiket
kiválaszthatjuk a jelölőnégyzetbe történő
kattintással.
A jelölő négyzet pipálása után aktívvá válik a
polcom fül, amelyre kattintva megjelenik az
előbb kiválasztott kötet.

A címre kattintva megjelenik az adott példánnyal
kapcsolatos összes információ illetve a könyv borítója,
amelyre kattintva elolvashatja a mű rövid tartalmát.

A képen kijelölt részen láthatóak a kötettel kapcsolatos tudnivalók: kölcsönözhető-e, van e belőle elvihető
példány vagy jelenleg nincs elvihető.
A példaként bemutatott könyv esetében jelenleg nincs elvihető példány, ki van adva 2021.02.26-ig.

Erre a kötetre előjegyzést lehet leadni, amely a
kijelölt részben található előjegyez gomb
megnyomásával történik. Erre csak regisztrált
olvasóként van lehetősége, az azonosító és
jelszó megadásával.
Azonosító: az olvasójegyének száma (a vonalkód
alatti szám)
Jelszó: születésének dátuma (év, hónap, nap)
pl. az 1982 március 19-én született olvasónak
“19820319”
Ha nem tudja azonosítóját vagy más problémája
merülne fel a belépéssel kapcsolatba, keressen
minket elérhetőségeinken.
Sikeres belépés után az előjegyzés
megtörténik, amelyet a sárga
előjegyezve felirat is mutat.

Az előjegyzésről a könyvtár értesítést kap és a példány könyvtárba történő visszaérkezését követően értesíti az
előjegyzést kérő olvasót.
5. A foglalás menete:
Ha olyan könyvet választ, amely jelenleg elérhető és elvihető a könyvtár állományából, akkor az előző pontban
bemutatott belépés után az alábbi ablak jelenik meg

A zöld színnel jelölt foglalás gombra
kattintással, Kérés elküldve felirat jelenik
meg és a könyvtár értesítést kap a könyv
olvasó által történő foglalásáról.
A könyvtár értesíti az olvasót, hogy a kért
könyv elvihető és időpontot egyeztet vele.
A foglalás két napig érvényes, utána elévül.

