
A Tan Kapuja Buddhista Főiskola 
Szakkönyvtára

4. hírlevele 

Újdonság! Időpontfoglalás!
Mindenki tudja, hogy mostanában milyen világban élünk, milyen  
bizonytalanná vált az életünk. Mi itt  a könyvtárban a közösségi és   
egyéni igényekhez alkalmazkodva igyekszünk klasszikus és új, innovatív 
szolgáltatásokat nyújtani. A nyitvatartási időt ennek megfelelően  
alakítottuk át: könyvtárunk nemcsak valósan látogatható, hanem egy  
időpontfoglaló alkalmazás, ill. az e-könyvtárosok révén online is!  
Kérjük, használjátok a honlapunkról indítható alkalmazást és próbáljátok 
ki az e-szolgálatot!
A könyvtári terekben - különösen a bejáratnál, kölcsönzőpultnál  - nehéz 
tartani a távolságot. Vigyázzunk egymásra, tartsuk be a szabályokat!
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Foglalj e-könyvtárost!

Az otthonról elérhető (Skype, Messenger, stb.) e-szolgálatot azoknak 
ajánljuk, akik nyitvatartási időben nem tudnak jönni! 

 Hétfő online  15 - 17  Csütörtök online 12 - 14

 Kedd online 15 - 17  Péntek online 12 - 14

 Szerda online 15 - 17       Tanítási szombat  online
         15 - 17

Változik a nyitvatartás!

 Hétfő 11 - 14  Csütörtök  15 - 18

 Kedd  11 - 14  Péntek  15 - 18

 Szerda  11 - 14 Tanítási szombat 11 - 14
      Vasárnap  Zárva

Szünetekben, vizsgaidőszakban,  
rendkívüli körülmények idején külön tájékoztatás szerint!



Tudtad? Pdf-ben kérhetők a könyvek!

A járványügyi helyzetre tekintettel ideiglenesen egyszerűsödtek a szerzői 
jogi törvény oktatási célú felhasználási szabályai. Ennek megfelelően  
biztosítjuk A TKB-intézmények beiratkozott olvasói - oktatók, hallgatók,  
munkatársak - számára a tanuláshoz, oktatáshoz  szükséges könyvek 
digitalizált, pdf-formátumú változatát.  

Digitalizálás a katalógusba való belépéssel igényelhető.  

A kérés időpontjában legalább 30 napig érvényes olvasójegyre szükség 
van. A tagság adategyeztetést követően egyszerűen hosszabbítható!

Könyves széfszekrény 

A kölcsönözni kért művek nyitvatartási időtől függetlenül, egyéni igény  
szerint megadott napon is elvihetők! 

A könyvek szerző- és cím adatait, valamint az elvitel napját e-mailben,  
telefonon, vagy e-szolgálat keretében, minimum 2 munkanap rátartással  
kell megadni. Ennek alapján kikölcsönözzük, és a könyvtári előtérben  
lévő könyves széfszekrényben elhelyezzük a kért műveket.  
Visszaigazoló értesítésben megírjuk a szükséges nyitó kódokat,  
zárási protokollt.  Így az adott napon, bármely napszakban lehetővé válik 
a kölcsönzés! 

Könyvbedobó láda
A kikölcsönzött könyvek a nyitvatartási időtől függetlenül bármikor  
visszahozhatók, és rácson át bedobhatók egy szép kis párnával bélelt ládába, 
melyet a könyvtári rácsosajtó - üvegajtó között helyeztünk el.  
A bedobó nyílás mérete 21x5 cm, ennél nagyobb méretű könyvekhez a 
könyves széfszerényünket ajánljuk.
A ládát minden nap ürítjük, könyveket szellőztetjük. Visszavétel a  
katalógusba való saját belépéssel ellenőrizhető!
A könyvbedobó láda festését Besenyei Lili MA-s hallgató készítette, -  
ezúton is köszönjük. Nagyon szívesen reklámozzuk!:-)

Filmek, hangoskönyvek, e-könyvek (Kindle)

Ingyenesen kölcsönözhető audio-vizuális anyagok, sok-sok DVD, CD, 
CD-ROM, mp3 , ePUB!  
Világhírű  rendezők alkotásai mellett Hamvas Béla és mások művei 
hangoskönyvben.  Meditációs zenék mellett  szerzetesek tanításai.   
Kindle-ken a zen irodalom gyöngyszemei  Dobosy Antal  
professzor úr fordításában, összeállításában.  
A Kindle-berendezéseket csak a TKB-intézmények beiratkozott olvasói 
kölcsönözhetik, a többi AV-anyagot minden beiratkozott olvasó!
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