HAGYJA, HOGY ÖNNEK IS BEBIZONYÍTSUK:

FELNŐTTKÖNYVTÁR
Érd, Hivatalnok utca 14.
23/365-470
csukalib@csukalib.hu
Nyitva tartás:
hétfő:
10–19 óra
kedd:
10–19 óra
szerda:
ZÁRVA
csütörtök:
10–18 óra
péntek:
10–18 óra
szombat:
8–13 óra

A könyvtár már rég
nem csak egy könyvraktár!
MODERN SZOLGÁLTATÁSOK
 Többfunkciós keresést biztosító, otthonról,
az interneten keresztül is elérhető
katalógus, ahol biztos rálel az önt érdeklő
témakör dokumentumaira. Legyen az akár
könyv, akár folyóirat, CD vagy DVD
 Gyűjteményünket az olvasók igényeire
figyelve, heti rendszerességgel gyarapítjuk
 Internetelérés és wifi. Számítógépeinken
elérhető a NAVA és az EBSCO adatbázisok
állománya is
 Más könyvtáraktól is beszerezzük az önt
érdeklő könyvet, így szinte nem létezik
elérthetetlen dokumentum
KÖZÖSSÉGI SZEREP
 Rendszeres, sokszínű rendezvények a
gyerekprogramoktól az író–olvasó
találkozókig, irodalmi estekig,
kiállításokig, versenyekig (kicsiknek és
felnőtteknek is), könyvbemutatókig
KULTÚRA KÖZVETÍTÉSE, OKTATÁS
 Kiterjedt, átfogó szakirodalmi
gyűjteményünk mellett a pihentető
szórakozáshoz is megtalálja itt a
legfrissebb újdonságokat
 Helytörténeti gyűjteményünkkel óvjuk
városunk kulturális örökségét, megőrizzük
kincseit és fontos információit
 Könyvtárismereti órák, internethasználati
oktatás

GYERMEKKÖNYVTÁR
Érd, Hivatalnok utca 14.
gyk@csukalib.hu
23/365-470/2. mell.
Nyitva tartás:
hétfő:
10–18 óra
kedd:
10–18 óra
szerda:
ZÁRVA
csütörtök:
10–17 óra
péntek:
10–17 óra
szombat:
8–13 óra

ZENEI KÖNYVTÁR
Érd, Alsó utca 27.
zk@csukalib.hu
23/524-070
Nyitva tartás:
hétfő:
10–18 óra
kedd:
10–17 óra
szerda:
ZÁRVA
csütörtök:
10–17 óra
péntek:
10–17 óra
szombat:
ZÁRVA

FIÓKKÖNYVYTÁRAINK:
Jószomszédság Könyvtára
jszk@csukalib.hu
Érd, Sárd utca 35.
23/375-933
Nyitva tartás:
kedd:
10–18 óra
csütörtök:
12–17 óra
péntek:
12–17 óra

Parkvárosi Közösségi Ház
pvk@csukalib.hu
Érd, Bem tér
23/367-162
Nyitva tartás:
kedd:
10–18 óra
csütörtök:
12–17 óra
péntek:
12–17 óra

CSUKA ZOLTÁN
VÁROSI
KÖNYVTÁR

ÉRD

A könyvtár elérési útvonala:

A felnött- és gyermekkönyvtár

A zenei könyvtár

www.csukalib.hu

www.csukalib.hu

SZOLGÁLTATÁSAINK:
 szépirodalmi és szakirodalmi könyvek
széles választéka;
 hosszú, 4 hetes kölcsönzési idő (könyvek);
 napilapok, szakfolyóiratok és szórakoztató
lapok minden korosztály számára,
kölcsönözhetően;
 a legfrissebb bestsellereket mindig
a megjelenést követően azonnal, több
példányban beszerezzük;
 idegen nyelvű könyvek és nyelvkönyvek,
szótárak;
 oktatási segédletek;
 hangoskönyvek – így kedvenc regényét
akár autózás közben is hallgathatja, vagy
gyermekei híres előadóművészek hangján
is megismerhetik a meséket.
 örök klasszikusok, természet-, gyermek- és
művészfilmek, a legújabb mozisikerek
CD-n és DVD-n;
 hangzó dokumentumok: friss pop és rock,
dzsessz-, nép-, gyerek- és klasszikus zenék
(CD-n, bakeliten, de még magnókazettán is);
 helytörténeti gyűjtemény;
 könyvtárközi kölcsönzés;
 előjegyzési lehetőség: így a népszerű
dokumentumok kevesebb várakozással, a
lehető leggyorsabban kerülnek az ön kezébe;
 fénymásolás, nyomtatás;
 internethasználati lehetőség (könyvtári
számítógépeken, vagy akár wifi-vel, saját
laptopon keresztül);
 adatbázisok elérése (NAVA, EBSCO);
 folyamatos rendezvények, programok;
 könyvtár-és internethasználati oktatás.

AZ ÉRDI
CSUKA
ZOLTÁN
VÁROSI
KÖNYVTÁR
több mint 50 éve 5 részleggel
100 000-es
darabszámot meghaladó
dokumentumállományával
várja a látogatókat.

Szakképzett, segítőkész munkatársaink szívesen
megmutatják önnek könyvtárunkat, megismertetik szolgáltatásainkkal, várják kérdéseit és segítenek a kívánt dokumentum megtalálásában.
Könyvtárunk fontosnak tarja, hogy felhasználók hozzájussanak a legfrissebb kulturális,
közhasznú, gazdasági és tudományos illetve
a szórakozást szolgáló dokumentumokhoz, információkhoz.
A modern, népszerű bestsellerek és a legfrissebb szemléleteket tükröző szakkönyvek gyűjteményünk ugyanolyan fontos elemei, mint a
klasszikus irodalom darabjai, vagy az időtálló
tudományos alapművek.

Az egész város igényeit
és területét lefedő részlegek
Érd frekventált, gyalog, autóval
vagy akár tömegközlekedéssel
jól megközelíthető helyein
várják az olvasókat.

Csoóri Sándor dedikál az író–olvasó találkozón
Így folyamatosan alkalmazkodva, kezdeményező, friss és fiatalos szemlélettel igyekszünk úgy
követni az információs igényeket, hogy közben
kultúránk maradandó értékeiről, és ezek közvetítéséről sem feledkezünk meg.
Reneszánsz nap a gyermekkönyvtárban
Keressen fel minket, és kölcsönözzön
pár könyvnyi tudást,
élményt, kalandot, varázslatot!

Könyvtárunkról, szolgáltatásainkról, küldetésnyilatkozatunkról, korábbi és aktuális programjainkról, állományunkról, munkatársainkról még több információt talál folyamatosan
frissülő weboldalunkon:
www.csukalib.hu

