KÖNYVKÖTÉSZET

ZONGORAHASZNÁLAT

A Tudásközpont -1. szintjén található kötészetben
hagyományos kézi könyvkötéssel foglalkozó szakembereink kiválóan végzik ezt az ősi kézműves mesterséget, amit igényesség, pontosság és kreativitás
jellemez. Színvonalas szakmai tevékenységüket igazolják a visszatérő és új megrendelők, illetve az elkészült munkák tartóssága, használhatósága, esztétikus
megjelenése.

Nincs hol gyakorolnia?

Kötészeti szolgáltatások:
• Diplomamunkák, szakdolgozatok
• Közlönyök, anyakönyvek, újságok
• Albumok, ajándékkönyvek, naplók
• Mappák, oklevéltartók
• Dísz- és fotós dobozok
• Plakett és éremdobozok
• Könyvek, folyóiratok, javítása, kötése
• Laminálás, kasírozás, tűzés, spirálozás

A Tudásközpont 4. emeletén, a Csorba Győző Könyvtár Zeneműtárában beiratkozott olvasóinknak egy
KAWAI KDP80 típusú digitális pianínó áll rendelkezésére, amelyen fejhallgató segítségével akár ketten
is tudnak játszani, illetve darabokat válogatni, ismerkedni a gyűjtemény állományában megtalálható művekkel.
Olvasóink a hangszert 30 percig ingyenesen használhatják, további használat esetén a használati díj felnőtteknek 1000 Ft/óra, diákoknak 500 Ft/óra.

Ismeri a Csorba Győző
Könyvtár szolgáltatásait?
Könyvtárunk a Tudásközpontban található főkönyvtárunk mellett hat fiókkönyvtárban és négy könyvtárpontban várja az olvasni vágyókat.
A prospektusban öt kiemelt szolgáltatásunkat szeretnénk bemutatni Önnek.
Reméljük, hogy hamarosan személyesen is találkozhatunk könyvtárainkban, ahol hagyományos és újszerű könyvtári és információs szolgáltatásaink mellett
hasznos időtöltést és számtalan rendezvényt kínálunk
olvasóinknak és látogatóinknak egyaránt.

Csorba Győző Könyvtár (Tudásközpont)
7622 Pécs, Universitas u. 2/A
+36 72 501-690
info@csgyk.hu
www.csgyk.hu
https://www.facebook.com/baralib

További információ:
Telefon: +36 72 501 690 / 28016
E-mail: maczeko.peter@csgyk.hu

További információ:
Telefon: +36 72 501-690 / 28019, 28020
E-mail: zene@csgyk.hu

KÖNYV(FU)TÁR

HÁZHOZ MEGY A KÖNYVTÁR!

NAPOM LAPJA

Nincs ideje eljönni a könyvtárba?

Tartós betegsége miatt nem tud eljönni könyvtárunkba?

Különleges ajándékot szeretne? Lepje meg
szeretteit, kollégáit a Napom lapjával!

A Könyv(fu)tár szolgáltatásunk igénybevételével beiratkozott olvasóinknak a kölcsönözni kívánt dokumentumokat 500 Ft térítési díj ellenében Pécs közigazgatási területén belül házhoz szállítjuk.

Ebben az esetben sem kell lemondania az olvasás öröméről!
Kollégáink házhoz viszik a könyvtári dokumentumokat Önnek.

A dokumentumokat a Csorba Győző Könyvtár (Tudásközpont, Apáczai Csere János Fiókkönyvtár, Belvárosi
Fiókkönyvtár és Ifjúsági TanulóTér, Csipkefa Gyermekkönyvtár, Kertvárosi Fiókkönyvtár, Minerva Fiókkönyvtár, Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár és Pinokkió
Gyermekkönyvtár) kölcsönözhető állományából lehet
kiválasztani.

A Csorba Győző Könyvtár könyvek ingyenes házhoz szállítását biztosítja Pécs területén idős, beteg vagy mozgásában ideiglenesen vagy tartósan korlátozott olvasói számára.
Munkatársunk minden hónapban, egy előre kijelölt napon
lakására viszi a kért dokumentumokat.
A szolgáltatás ingyenes.

Születésnapra, házassági évfordulóra, karácsonyi ünnepekre, nyugdíjazás vagy munkába állás alkalmából
is nagyszerű ajándék lehet az Ön által összeállított,
akár személyre szabható újság, amelyet a megyében
megjelent időszaki kiadványokból állíthat össze. Adja
meg az ünnepelt számára fontos dátumot és annak
a kiadványnak a címét, amelyből szeretné megkapni
a megfelelő lapszám nyomtatott másolatát.
A kinyomtatott oldalakat a megrendelő kívánságára bekötjük az általa kiválasztott minőségű és színű
anyaggal, vagy ünnepi hengertokba helyezzük.
A helyi napilap adott napi lapszáma díszhengerben:
6.500Ft.

Egyszerre legfeljebb 5 db dokumentum (könyv, hangoskönyv, kotta, CD, DVD, stb.) kölcsönözhető.
Kérését elküldheti:
A honlapunkon elérhető űrlapon keresztül,
vagy
a 72/324-001-es telefonszámon,
hétköznap 10-16 óráig.

További információ:
Telefon: 72/324-001
E-mail: konyvfutar@csgyk.hu

További információ:
Telefon: +36 72 501 690 / 28025
E-mail: info@csgyk.hu

További információ:
Telefon: +36 72 501 690 / 28055
E-mail: pap.david@csgyk.hu

