


Az online katalógusunk tájékoztatást nyújt olvasóink számára a könyvtári 

állományról, a dokumentumok legfontosabb adatairól, státuszáról, 

lelőhelyéről. Egyszerűen kereshetnek benne bármely kulcsszóra, címre, 

szerzőre, vagy tárgyszóra. 

Bejelentkezés után láthatják aktív kölcsönzéseiket, a teljes olvasótörténetüket, 

valamint személyes adataikat és félretetethetik a kiválasztott könyveket. 

A online katalógus az alábbi linken keresztül érhető el: 

https://zirc.opac3.monguz.hu/ 

https://zirc.opac3.monguz.hu/


Bejelentkezés 

Ha elfelejtette jelszavát, de beiratkozásnál megadta e-mail címét, lehetősége 

van új jelszót beállítani. Abban az esetben, ha nem adott meg e-mail 

címet, vagy nem tudja a vonalkódját sem, akkor kérjen segítséget a könyvtáro-

sainktól személyesen a könyvtárban (nyitvatartási időben), vagy elérhetősé-

günk valamelyikén (olvasoszolgalat@zirckultura.hu, +36/88/593-810). 

A belépéshez a jobb felső sarokban lévő ikonra kell kattintani, majd megadni 

az olvasójegyen található vonalkódot és az alapértelmezett/megadott jelszót. 

Az első bejelentkezés után javasoljuk a jelszó megváltoztatását. 

Saját könyvtár 

Bejelentkezés után a bal felső sarokban található  

„Saját könyvtár” lenyíló menüből érhetők el a Személyes 

adatok, a Kölcsönzések és az Olvasótörténet. 
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Személyes adatok 

A személyes adatoknál megtekinthetők a katalógus rendszerébe beírt adatok. 

Ezek közül online tudják módosítani a levelezési címüket, az e-mail címüket, 

a telefonszámukat, valamint a jelszavukat is. Lehetőségük van profilkép feltöl-

tésére is. Nevet és az állandó lakcímet csak a könyvtáros szerkesztheti. Az  

olvasói azonosító, azaz az olvasójegy vonalkódja, csak abban az esetben  

változik, ha pótolni, vagy cserélni kell az olvasójegyet. Ebben az esetben a  

bejelentkezésnél is az új vonalkódot kell használni. 

A menüben megtekinthető még a beiratkozás (olvasójegy) lejárati ideje,  

aminek online is kezdeményezhető a hosszabbítása. 



Kölcsönzések 

A kölcsönzések menüpontban megtekinthetik aktív kölcsönzéseiket és egy 

alkalommal online is meg tudják hosszabbítani a lejárati időt. A második 

hosszabbításra nyitvatartási időben személyesen a könyvtárban, vagy elérhető-

ségeink valamelyikén van lehetőségük: olvasoszolgalat@zirckultura.hu, 

+36/88/593-810. Csak abban az esetben van lehetőség hosszabbításra, ha 

másik olvasó nem jegyeztette elő az adott kötetet. 

Olvasótörténet 

Az olvasótörténet menüpontban megtekinthetik azokat a könyveket, 

dokumentumokat, amelyeket kikölcsönöztek a könyvtári állományunkból. 
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Egyszerű keresés 

Az egyszerű kereséssel kereshetnek bármely kulcsszóra: szerzőre, címre és 

tárgyszóra. A kis és nagybetűk, valamint az ékezetes karakterek között nem 

tesz különbséget a kereső. Szerző esetén a gépelés közben a rendszer javasla-

tokat is felajánl, ezzel is könnyítve a keresést. A bármely kulcsszó az alapér-

telmezett keresési feltétel, ebben az esetben minden adatmezőre keres (pl. cím, 

szerző, tárgyszó, sorozatcím). 

Összetett keresés 

Az összetett keresés esetében több adatmezőre kereshetnek egyszerre. Ebben a 

keresési módban megadható a dokumentumtípusa. Példa Zirc és Vidéke cikk: 

A keresőbe Forrásdokumentumként kell megadni a Zirc és Vidéke címet és a 

Cikk jelölőnégyzetet bepipálni. Ez tovább pontosítható az év megadásával, ha 

egy adott évben megjelent cikket keresnek. 



Találatok szűrése 

A találatokra alkalmazhatnak szűrést információhordozó, dokumentumtípus, 

megjelenés éve, nyelv, szerző, tárgyszó, gyűjtemény és besorolás szerint. 

A szűrési feltételek a találati lista bal oldalán találhatók, ha mégsem láthatók a 

„Szűrők megjelenítése” gombra kell kattintani. 

Előjegyzés 

Ha egy példány kölcsönzés alatt áll, akkor előjegyzést kérhetnek. Abban az 

esetben, ha első helyen szerepel az előjegyzők között, félre tesszük és e-mail 

cím megléte esetén értesítést küldünk a kötet beérkezésekor. 

Félretétel 

Bejelentkezett felhasználóként lehetőségük van félretetetni a kiválasztott 

könyvet, amennyiben elérhető példány tartozik hozzá és nem kölcsönözték ki. 



Elérhetőségeink: 

Cím: 8420 Zirc, József Attila utca 1. 

Telefon: +36/88/593-810 

E-mail: olvasoszolgalat@zirckultura.hu 

Honlap: zirckultura.hu/  

Készítette: 

Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB  

2020 

További információk 

A katalógus oldalán is található egy súgó menüpont, amit a jobb felső 

sarokban lévő kérdőjel ikonra kattintva érhetnek el. Illetve a fejlesztő 

hivatalos honlapján is informálódhatnak az érdeklődök: 

 https://qulto.eu/hu/hunteka-hu  

A online katalógus az alábbi linken keresztül érhető el: 

https://zirc.opac3.monguz.hu/ 
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