Halis István Városi Könyvtár
8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5. Pf. 193.
Telefon: 93 509 500, 30 6287264, fax: 93 509 505
Honlap: http://hivk.nagykar.hu E-mail: info@nagykar.hu
A példás kanizsai,
Halis István 1855-1927

Az év könyvtára
2003-ban

2010 – a haliskolások éve
WWW.NAGYKAR.HU – A LEGTÖBB, AMI TUDHATÓ NAGYKANIZSÁRÓL ÉS KISTÉRSÉGÉRŐL

Hahótnak korszerű lett a könyvtára
Helyben elérhetők a nagykanizsai könyvtár szolgáltatásai
Szolgáltatásaink
 Nyitvatartási időben

H 13-18,30
K 9-16
Sze 13-18,30
Cs 9-18,30
P 13-18,30
Szo 9-13*
* kivéve július és augusztus
hónapokban
Beiratkozás, szóbeli tájékoztatás, könyv-, videokölcsönzés, folyóiratok,
gyermekkönyvtár, internet,
eMagyarország, számítógépes oktatás, szkennelés,
elektronikus archiválás,
színes és fekete-fehér nyomtatás, fénymásolás:
93 509 502
30 628 72 64
Helyismeret, mikrofilmek,
zenei könyvtár:
30 628 72 65
@ Éjjel-nappal
hivk.nagykar.hu
A honlap tartalmából:
Katalógus:
zenei CD, CD-rom, folyóirat,
könyv, videokazetta
E-mail-ben
előjegyzés, kérdés:
info@nagykar.hu
HaLista:
könyvtárhasználóink levelező listája
Könyvtárunkról:
szolgáltatásaink, programjaink képes bemutatói, virtuális
séta az épületben
Nagykanizsáról:
látnivalók, programnaptár
2000 novembere óta,
helyi alkotók munkái
 Egyéb szolgáltatások

Könyvmoly Kávézó
Termek bérbeadása:
20 944 40 05
Pályaválasztási Tanácsadó
Szolgálat:
30 628 11 92

Megnyitás
2010. május 31. hétfő 17.10 óra

Kedves Hahótiak!
Szeretettel hívjuk Önöket 2010. május 31-én hétfőn 17:10-től a Hahót Könyvtárába, ahol beiratkozhatnak és megismerkedhetnek a könyvtári szolgáltatásokkal.
A könyvtárat a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár működteti Hahót Önkormányzata megbízásából, a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása keretében.

NYITVA TARTÁS
hétfő 17-20 óráig
a mozgókönyvtáros jelenléte 17.10 – 18.10-ig várható
Szeretnénk, ha a könyvtár nagy hasznára volna a település lakosságának, ezért nemcsak a
hagyományos könyvtári szolgáltatásokat kínáljuk, hanem az újakat is.
Csupa olyasmit, ami a mindennapi élethez elengedhetetlen. A könyvek mellett pl. videót,
DVD-t, hangoskönyvet, nyitvatartási időben újságolvasást ajánlunk. Legfőbb segítőnk az
Internet lesz, mert a hahótiak várható igényeit is kielégíteni képes, közvetlen kapcsolatot
hozunk létre a kanizsai könyvtárral.
Ezzel Hahót nemcsak megújult könyvtárhoz, hanem egy internetes szolgáltatáshoz, a
NAGYKAR*-hoz, egy a nagykanizsai kistérséget átfogó honlap-családhoz is hozzájut a
nyitás pillanatától.
Ezen a honlapon már megtekinthető a http://www.hahot.nagykar.hu című honlap, mely
már sok mindent olvashatóvá tett Hahótról.
Szeretnénk, ha a Hahóton élők régi magán fényképei segítségével a falu múltja is bemutathatóvá válna. Kérjük, hozzák el fényképeiket a könyvtárba, és mi lemásoljuk őket. A képekből olyan szép gyűjtemény jöhet létre, mint a “Régi fotók Balatonmagyaródról a
balatonmagyaródiak házi fényképgyűjteményeiből” című képsorozat a http://balatonmagyarod.nagykar.hu/ honlapon.
További lehetőségekről is szívesen adunk tájékoztatást a könyvtárban minden hétfőn. A
hahóti lakosoknak ingyenes a könyvtárba való beiratkozás, a beiratkozással a kanizsai
könyvtár tagjai is lesznek
Mindenkit szeretettel várunk
Hahót – Nagykanizsa, 2010. május 25.
Czupi Gyula
igazgató
Halis István Városi Könyvtár
*A NAGYKAR mozaikszó, melyet a NAGYkanizsai Kistérségi Adatkezelő Rendszer szóból alakítottunk ki.

