
 

 

ELIGAZODÁS KÖNYVTÁRUNKBAN 
 

Könyvtárunkba érkezéskor benyitva az ajtón ez a kép fogadja majd Önöket: 

 

 

 

Könyvtárunk raktári és szabadpolcos állománnyal egyaránt rendelkezik. Kérjük, ha bármely 

dokumentumot kézbe vesz, akkor azt már NE tegye vissza, mert statisztikát vezetünk használatukról. 

Kérjük, hogy a folyóiratokat és a könyveket is az erre kijelölt helyek valamelyikén, vagy egyszerűen az 

asztalon hagyják távozáskor. 

 



 

Folyóiratot keresek 

 

Folyóirataink legfrissebb számai folyóiratolvasónkban a kínálópulton cím szerint acb sorrendben 

helyezkednek el. 

 

 

 

Hogy mely címek mely évfolyamai érhetők el nálunk arról a honlapunkra 

(https://ajk.kre.hu/index.php/szolgaltatasaink/konyvtar) feltöltött listából, az oldal alján található 

linkesített résznél a Folyóirataink szóra kattintva találhat részletes információt. 

Konkrét lapszámok meglétéről kérdezze Könyvtárosainkat. 

Az adott, illetve az előző naptári év korábbi számai folyóiratolvasónkban lévő kulcsos szekrényekben 

találhatók, melyekből szintén szabadon elővehető a keresett lapszám. Korábbi, vagy már nem járatott 

folyóirataink raktárunkban vannak elhelyezve. Ezen lapszámokat kérje Könyvtárosainktól. 

 

Könyvet keresek 

 

Raktári dokumentumok 

A raktári dokumentumokat Könyvtárosaink segítségével lehet elérni. 

Leggyorsabban akkor tudja kézbe kapni a kívánt dokumentumot, ha még Könyvtárunkba való érkezése 

előtt online katalógusunk (http://lib.kre.hu) segítségével megbizonyosodik róla, hogy megvan nálunk 

a keresett könyv (katalógusunkban való kereséséhez segítséget talál honlapunkon) és a jelzetére 

hivatkozva kéri Könyvtárosainktól. 

https://ajk.kre.hu/index.php/szolgaltatasaink/konyvtar
http://lib.kre.hu/


 

Olvasótermi dokumentumok 

 

 

 

Olvasótermi példányaink szabadon hozzáférhetők, téma szerinti elrendezésben két 

olvasótermünkben, illetve a folyóiratolvasóban. 

Ha nem böngészni szeretne egy-egy témában a polcok mellett, hanem konkrét könyvet keres: 

➢ akkor kérheti Könyvtárosaink segítségét 

➢ megkeresheti a kívánt dokumentumot katalógusunkban (ehhez szintén talál segédletet 

oldalunkon https://ajk.kre.hu/index.php/szolgaltatasaink/konyvtar), majd a jelzet alapján 

leveheti a polcról. 

 

Katalógusunkban látható jelzetek értelmezése 

Jelzeteink mindig két részből tevődnek össze: 

➢ vessző előtti rész 

➢ vessző utáni rész 

https://ajk.kre.hu/index.php/szolgaltatasaink/konyvtar


 

 

 
 

1. vessző előtti rész 

• Ez a rész téma szerinti elhelyezkedésének rövidítése, melynél az első betűcsoport adja meg 

a témát. Ha a téma tovább van osztva, akkor azt 01, 02… számokkal jelöljük. Nem minden 

egység van további részegységekre tagolva. Ilyen esetekben a jelzet vessző előtti része 

állhat csupán annyiból is, hogy PE. 

• Ezeket a rövidítéseket a könyvtári számítógépeknél, illetve a honlapunkon elhelyezett 

feloldókulcsokkal tudják dekódolni. A feloldókulcs abban is segít, hogy az adott rövidítést 

jelentő témaköri egység a könyvtár mely részén helyezkedik el. 

• A termeken belüli elhelyezkedés pedig a termenként, illetve a honlapunkon elhelyezett 

térképek segítségével már könnyebben megtalálható. 

• Ha a vessző előtt látható a TV jelzés, akkor az adott dokumentum főként törvényeket, 

szabályzatokat, vagy ezek magyarázatát tartalmazza és a szekciója elején lesz minden 

esetben megtalálható. 

 

2. vessző utáni rész 

• Ez a rész minden esetben egy betű és egy kétjegyű szám kombinációja. Ez a szekción belüli 

elhelyezkedését mutatja meg, tehát, hogy például a PE-n (polgári eljárásjog) belül abc 

szerint hol lesz elhelyezve. 

 

A szekciók polcon való elhelyezkedését minden polcunk bal oldalán sárga hátterű feliratokon találják, 

valamint úgynevezett könyvtári fülek is segítik a polcon való eligazodást Könyvtárunkban. A nagyobb 

egységek kezdeténél piros (VGT, KZJ, …), míg a részegységek kezdeténél (02, 03,…) fekete elválasztó 

található a könyvek közé beszúrva. 

 

Elakadás, vagy elbizonytalanodás esetén kérdezze Könyvtárosainkat! 

 

Eredményes keresést kívánunk! 

A Szilassy Aladár Könyvtár Könyvtárosai 

 


