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Kedves Látogatóink!
A művelődési ház dolgozói nevében boldog, találkozásokban gazdagabb 2021-es évet
kívánunk!
A Kormány február 1-ig meghosszabbította a veszélyhelyzet idején alkalmazandó
intézkedéseket, így továbbra is tilos „mindennemű rendezvény megtartása, ideértve a
kulturális eseményeket”, és a „szabadidős létesítmények használata is”.
A 484/2020. (XI.10.) Kormányrendelet 12.§-a alapján tilos „integrált kulturális intézménynek
a látogatása és e helyszíneken – az ott foglalkoztatottak kivételével – a tartózkodás”.
Jelenleg nem ismert, hogy a korlátozások enyhítése mikortól és milyen feltételekkel
lehetséges.
Így nem tudjuk megmondani, mikortól és hogyan használhatják a klubok, csoportok újra a
művelődési házat helyszínként és a rendezvények tartásáról sem tudunk nyilatkozni.
Ezért a művelődési ház módosított nyitva tartás szerint működik a korlátozások alatt,
hétköznap reggel 7-től 16.30-ig tartózkodunk az intézményben.
Könyvtári kölcsönzés miatt, igény esetén ettől eltérő előre egyeztetett időpontban is
érkezhetnek a leegyeztetett dokumentumokért.
A könyvtári szolgáltatások részlegesen működnek, Schmidt-Czetli Ágnes könyvtárvezető
tájékoztatása szerint.
Készülünk online programokkal és érintkezésmentes, kültéri, egyénileg látogatható
lehetőségekkel:
 Új alkotópályázatunkkal „Coco” Chanel munkássága előtt tisztelgünk. Mindennemű
megkötés nélkül várjuk a „DIVAT” szó kapcsán életre keltett alkotásokat február 12ig. A beérkező alkotásokat a járványügyi előírások miatt valószínűleg videó felvétel
formájában tesszük közzé a web-, és Facebook oldalunkon. -további részletekhez a
mellékelt plakáton
 Január 22-től a Magyar Kultúra Napja alkalmából egy héten keresztül
Rácalmáshoz köthető kulturális érdekességeket osztunk meg a Facebook oldalunkon,
január 29-én pedig egy kérdéssort teszünk közzé. A helyesen válaszolók között 3
győztest sorsolunk ki, akiket ajándékcsomaggal jutalmazunk.
 Február 14-én, Bálint-nap alkalmából kültéri meglepetéssel készülünk. A
szerelmesek napján érdemes egy romantikus sétát tenni a művelődési háznál, ahol
fotózkodni is lehet majd.
Bízunk benne, hogy hamarosan kinyithatunk és újra találkozhatunk!
Addig is vigyázzanak magukra!
Rácalmás, 2021.01.11.

Kundra Anikó
igazgató
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Kedves Olvasónk!

Tájékoztatjuk, hogy a könyvtár a Covid-19 vírus terjedésének megakadályozása miatt
meghozott kormányrendelet értelmében nem látogatható.
Kölcsönözni, könyvet visszahozni, azonban továbbra is lehet.
A kint lévő kölcsönzések határidői automatikusan hosszabbodnak a látogatási tilalom
ideje alatt, így senkinek nem lesz késedelmes könyve ez idő alatt.

Kölcsönzés:
Amennyiben kölcsönözni szeretne, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk e-mailben
(rackonyvtar@racalmas.hu), vagy telefonon (25/440-456, +36304866951). A könyvtár
elektronikus katalógusa elérhető itt: https://konyvtar.racmuvhaz.hu/sziren/ Az Ön által
választott könyveket összecsomagoljuk és előre egyeztetett időpontban átadjuk.
Kölcsönzési igényét telefonon vagy elektronikusan hétfőtől péntekig 7-15 óráig várjuk, a
kért könyvcsomagokat pedig hétfőtől péntekig 7-16.30 között tudjuk átadni, az előre
egyeztetett időpontban. Az ezektől eltérő időpontú átvételeket minden esetben külön
egyeztetjük!

!!Kérjük minden esetben előre egyeztetett időpontban érkezzen a könyvtárhoz, hogy a
személyes kontaktust csökkentsük, a sorban állást elkerülhessük!!

Beiratkozni, tagságot meghosszabbítani továbbra is elektronikusan, befizetni pedig átutalással
vagy csekken lehet. Ez iránti igényét, kérjük, jelezze nekünk a megadott elérhetőségeken.

A könyvtárhasználat járványügyi szabályairól kérjük, tájékozódjon a művelődési ház
Facebook
oldalán
(
https://www.facebook.com/racmuvhaz/)
és
weboldalán
(https://konyvtar.racmuvhaz.hu/) Kérése, kérdése esetén keressen minket bizalommal!

Rácalmás, 2021.01.04.
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