
 

 

Hétfőtől újra látogatható lesz a Wekerlei Könyvtár 

védettségi igazolvánnyal! 
 

Örömmel adjuk hírül, hogy 2021. május 10-től, hétfőtől újra nyit a KMO Művelődési 

Központ és Könyvtár bibliotékája Wekerlén. 

 

A jogszabályi előírások szerint megnyithat az intézmény a védettségi igazolvánnyal rendelkezők 

számára. A 194/2021. Korm.rendelet (IV. 26.) alapján a koronavírus elleni védettség igazolása a 

védettségi igazolvány bemutatásával történik, a védettség tényének ellenőrzése a szolgáltatás 

nyújtójának a feladata. 

 

Az épületbe való belépéskor minden Látogatónak szükséges bemutatnia a védettségi igazolványát 

és a személyazonosságát igazoló okmányát (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy 

jogosítvány), ezért kérjük, hogy hivatalos dokumentumait feltétlenül hozza magával! A 

könyvtárosok kizárólag megtekintésre kérik az igazolványokat, személyes adatokat nem rögzítenek. 

 

Amennyiben nem rendelkezik védettségi igazolvánnyal, akkor is szeretettel várjuk a „HÍVOGATÓ 

KÖNYVTÁRI AJTÓ” szolgáltatásunkkal. Könyveket hozhat vissza és kölcsönözhet az ajtón 

keresztüli könyvcsere segítségével szerdánként 9.00-17.00 óra között, az intézménybe való belépés 

nélkül. Ez a szolgáltatás bárki számára elérhető! 

 

„A mennyország olyan hely lehet, ahol a hét hét napján, a nap huszonnégy órájában nyitva áll a 

könyvtár.” /Alan Bradley/ 

Ha nem is napi 24 órában, de az alábbi, átmeneti nyitvatartás szerint szeretettel várjuk Olvasóinkat! 

 

NYITVATARTÁSI IDŐ (2021 májusában) 

Hétfő: 15.00-18.00 

Kedd: 9.00-14.00 

Szerda: 9.00-17.00 - „HÍVOGATÓ KÖNYVTÁRI AJTÓ” szolgáltatás 

/Szerdánként kizárólag az ajtón keresztüli könyvcsere lehetőség vehető igénybe!/ 

Csütörtök: 9.00-14.00 

 

Minden Olvasónknak meghosszabbítjuk a kölcsönzött dokumentumainak lejárati határidejét 

2021. június 15-ig, így ezen időszakon belül bármikor visszahozhatják a korábban kölcsönzött 

könyveket. A szolgáltatások felfüggesztésének idejére késedelmi díjat nem számolunk fel. 

 

A fokozott biztonság érdekében, átmeneti időre szüneteltetjük az olvasói, díjmentes 

Internethozzáférés és asztali számítógépek helybeni használatát.  

 

A gyerekkönyvtárban a könyvválasztás idejére 3 fő gyermek, és az őket kísérő, 3 fő védettségi 

igazolvánnyal rendelkező felnőtt tartózkodhatnak egyidejűleg.  

 



 

A kölcsönzést követően visszahozott dokumentumok 72 órás karanténba kerülnek olvasóink 

védelme érdekében. 

 

A könyvtárhasználók egészségének megóvásáért kötelező továbbra is a maszkviselés, a 1,5 

méteres távolságtartás és a kézfertőtlenítés az intézményben. 

A könyvtár területén belül gyakoribb és rendszeres a takarítás, fertőtlenítés. 

 

Friss információkért keresse fel a könyvtár honlapját (konyvtar.kispest.hu, wekerleikonyvtar.hu), 

Facebook oldalát (facebook.com/wekerleikonyvtar), érdeklődjön a wekerlei.konyvtar@gmail.com 

e-mail címen vagy a +36/1/282-9634 telefonszámon. 

 

Köszönjük együttműködését és megértését! 

Mindenkinek jó egészséget kívánunk! 

 

 
 

 

Budapest, 2021. május 4.  
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