
Kedves Olvasóink! 

 

A Csuka Zoltán Városi Könyvtár 2020. nyarán az alábbi rend szerint várja Önöket: 

 

2020. július 6 – augusztus 2. 

Felnőttkönyvtár hétfő, kedd: 10:00 – 19:00 óra 

csütörtök, péntek: 10:00 – 18:00 óra 

szerda, szombat: zárva 

Gyermekkönyvtár hétfő, kedd: 10:00 – 18:00 óra 

csütörtök, péntek: 10:00 – 17:00 óra 

szerda, szombat: zárva 

Parkvárosi Fiókkönyvtár hétfő, kedd: 10:00 – 18:00 óra 

csütörtök, péntek: 9:00 – 17:00 óra 

szerda, szombat: zárva 

A Jószomszédság Könyvtára technikai okok miatt bizonytalan ideig zárva 

Zenei Könyvtár kedd: 10:00 – 18:00 óra 

csütörtök: 9:00 – 17:00 óra 

hétfő, szerda, péntek, szombat: zárva 

 

 

2020. augusztus 3-16. 

Felnőttkönyvtár  

hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 10:00 – 16:00 óra 

szerda, szombat: zárva 

Gyermekkönyvtár 

Parkvárosi Fiókkönyvtár 

A Jószomszédság Könyvtára  

zárva Zenei Könyvtár 

 

2020. augusztus 17-23. 

A könyvtár minden részlege: zárva 

 



1. Dokumentumok visszavétele: 
 

 mindannyiunk biztonsága érdekében a visszahozott dokumentumok 72 órára 
karanténba kerülnek.  

 a visszavétel a kijelölt visszahozatali ponton történik (Hivatalnok u. 10., a 
könyvtár raktárépülete a könyvtárral szomszédos telken - táblák segítik a 
tájékozódást) 

 visszavonásig késedelmi díj továbbra sem kerül felszámításra 

 

2. Kölcsönzés: 

Ismét lehetővé vált a könyvtár olvasói tereiben a szabadpolcokon történő válogatás, 
a folyóiratok kölcsönzése, a tagságok hosszabbítása, új olvasók beiratkozása, a 
kötészeti szolgáltatások igénybe vétele, de kérjük, segítsék a munkánkat az alábbi 
egészségügyi szabályok betartásával: 

 Lehetőség szerint egyedül érkezzen! A Gyermekkönyvtárba is! 
 A Gyermekkönyvtárban is kizárólag a könyvek kiválasztására van lehetőség, 

játékra még nincs! 
 Mindannyiunk védelme érdekében kérjük, viseljen maszkot! Maszkot biztosítani 

nem tudunk. 
 Belépéskor használja a kézfertőtlenítőt! 
 Egyszerre csak 3 személy + a könyvtárosok tartózkodhatnak az olvasói térben. 
 Egy olvasó egy alkalommal max. 15 percet tölthet az épületben. 
 Az előzetes telefonos és/vagy e-mailes könyvrendelés tovább folytatódik, az 

alábbi adatok megadásával: név, olvasójegy szám, elérhetőség, kért 
dokumentumok (max. 10 db) szerzője és címe 

 A megnövekedett igények miatt csak konkrét dokumentumok kérhetők 
(szerző/cím), „valami jó” illetve, „amit még nem olvastam” típusú kéréseket nem 
tudunk teljesíteni 

 A könyvtárosok által összekészített könyvek az olvasói kérés leadását követő 
munkanapon, 12 óra után vehetőek át 

 Könyvtárunk többi szolgáltatása (helyben használat, internetezés, nyomtatás, 
fénymásolás és könyvtárközi kérés intézése) további intézkedésig szünetel. 

 

3. A Jószomszédság Könyvtárának bizonytalan ideig tartó bezárása miatt az innen 
kikölcsönzött köteteket a Hivatalnok utcai központi telephelyünkön vesszük vissza. A 
Jószomszédság Könyvtárába szóló érvényes tagságival rendelkezők a helyzetre való 
tekintettel a rendkívüli zárás ideje alatt külön beiratkozás nélkül használhatják a Felnőtt- 
és Gyermekkönyvtár állományát. 


