
A Fót Városi Könyvtár és Információs Központ nyitvatartási és kölcsönzési rendje 

2023. január 1-jétől 

 

 

A Fóti Központ Könyvtár nyitvatartási rendje (Fót, Dózsa György út 12-14.) 

 

Hétfő: zárva 

Kedd: zárva 

Szerda: 10.00–18.00 

Csütörtök: zárva 

Péntek: zárva 

Szombat: zárva 

Vasárnap: zárva 

 

A Kisalagi Fiókkönyvtár nyitvatartási rendje (Fót, Béke utca 35.) 

 

Hétfő: 10.00–18.00 

Kedd: 10.00–18.00 

Szerda: 10.00–18.00 

Csütörtök: 10.00–18.00 

Péntek: 10.00–18.00 

Szombat: 10.00–18.00 

Vasárnap: zárva 

 

A kölcsönzés gördülékeny lebonyolítása érdekében a következő változások kerülnek 

bevezetésre. 

1. A könyvtári állományban történő személyes válogatásra az egyes könyvtári 

részlegek nyitvatartási idejében továbbra is lehetőséget biztosítunk. 

2. A könyvtári kéréseket ezentúl e-mailben vagy telefon is le lehet adni. 

E-mail cím: fotikonyvtar@gmail.com vagy fiokkonyvtar1@gmail.com 

Telefonszám: 06/27/358-319  

A telefonos kéréseket a kisalagi fiókkönyvtár nyitvatartási idejében, 11.00 és 17.00 

óra között fogadjuk! 

3. Egy alkalommal legfeljebb 5 darab könyv és 5 darab folyóirat kérhető. 

4. A dokumentumok kölcsönzési ideje könyvek esetében egy hónap, folyóiratok 

esetében két hét. 

5. A kölcsönzési idő – amennyiben nincs előjegyzés a dokumentumra – legfeljebb 

kétszer meghosszabbítható. 

6. A kérések feldolgozásának ideje legfeljebb két munkanap. Kérjük, minden esetben 

várják meg kollégáink visszajelzését! 

7. A kikölcsönzött dokumentumokat kizárólag abban a könyvtári részlegben lehet 

átvenni, ahol azok őrzőhelye van! A kisalagi könyvtár állományához tartozó köteteket 

Kisalagon, a központi könyvtár állományához tartozókat pedig a Dózsa György úton, 

nyitvatartási időben. Kérjük, a rendelés leadásakor ezt vegyék figyelembe! 

8. A kikölcsönzött dokumentumokat lehetőség szerint abba a könyvtárba vigyék vissza, 

ahonnan azt kikölcsönözték. Amennyiben ez nem megoldható, úgy a központi 

könyvtár állományához tartozó köteteket a kisalagi könyvtárban is visszavesszük. 
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9. Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy könyvtárunk 2023. február elsejével késedelmi 

díjat vezet be. A késedelmi díj összege: 15 forint /nap /könyvtári dokumentum. A 

késedelmi díj felszámolása a kölcsönzési határidő lejárta után egy héttel (türelmi hét) 

indul, a kölcsönzőprogram automatikusan generálja, a könyvtárosnak nincs 

lehetősége azt módosítani. A késedelmi díjat mindenkinek meg kell fizetni, 

függetlenül a beiratkozási díj alóli mentességtől vagy kedvezménytől. 

 

A kölcsönzési és nyitvatartási rend a visszavonásig érvényes. 

 

2023. január 1. 

 

        Kaba Eszter 

      könyvtárvezető 

 

 

 


