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ELŐTERJESZTÉS 

 
A Karikó János Könyvtár 2017. évi nyári nyitvatartási rendjéről 

 
 

A Faluház és Karikó János Könyvtár nyári nyitvatartási rendjére az intézmény vezetője tett 
javaslatot, amely az előterjesztés mellékletében olvasható. 
 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését a Karikó János Könyvtár 
nyári nyitvatartási rendjéről. 
 
Biatorbágy, 2017. május 10. 
  
 
 Tarjáni István s.k. 
 Polgármester 

 
Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2017. (V. 25.) határozata 

  
A Karikó János Könyvtár 2017. évi nyári nyitvatartási endjéről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Karikó János Könyvtár 2017. évi nyári 
nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg:  
 
 
Karikó János Könyvtár zárva:  
2017. július 17 – augusztus 13-ig 
Nyitás: augusztus 14., hétfő, 14 órakor. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
A végrehajtást végzi: Karikó János Könyvtár vezetője 

http://www.biatorbagy.hu/


BIATORBÁGYI KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 
2051 BIATORBÁGY SZABADSÁG ÚT 3.SZ. 
www.3konyvtar.hu 
 

Előterjesztés 
A Karikó János Könyvtár nyári nyitvatartási rendje 

 
 

 
 Az előző évek tapasztalata alapján a könyvtári szolgáltatások szüneteltetésére a július 

közepétől augusztus közepéig terjedő időszak a legkedvezőbb. Az olvasók többsége - az 

éves szabadságát töltve - ekkor utazik el nyaralni. Ebben az időszakban tudjuk a 

könyvtárosok és a technikai dolgozóink szabadságának nagyobb részét ütemezve kiadni. 

Természetesen legalább egy könyvtáros ügyeletet lát el a zárva tartás alatt is, hiszen az   

olvasók kölcsönzésük hosszabbítását folyamatosan kérhetik. A könyvtár épületének külső és 

belső karbantartását, valamint az éves nagytakarítást is ebben az egy hónapban tudjuk 

elvégeztetni munkatársainkkal, vagy ha szükséges a fenntartó által biztosított 

szakemberekkel. 

 Idén nyáron a két hátsó terem, a számítástechnika és a hárfa tanterem felújítása is 

elkezdődhet  - a képviselő-testület döntése alapján - a fenntartó irányításával, amint az 

általános iskola épülete elkészül. A munkálatok tervezett ideje lehet több lesz, mint  a 

könyvtár zárva tartása, de ez a  könyvtári szolgáltatások megkezdését előreláthatólag nem 

zavarja majd.  

 Reményeink szerint az új, 65 m2-es részt a Nemzeti Kulturális Alap települési 

könyvtárak szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére kiírt pályázat támogatásával 

rendezhetjük be, és szeptember végén a könyvtár olvasóközönsége is használhatja. Így 

szeptember végén vagy október első felében – a felújítási munkák befejezésétől függően - 

valószínűleg egy hétre újra szükséges bezárnunk, amíg a teljes könyvtárat átrendezzük. Ezt 

lehetőség szerint könyvtári költöztetést vállaló szakemberek segítségével lenne célszerű 

elvégeztetni. 

A könyvtár nyári zárva tartása: 

2017. július 17. és augusztus 13. között. 

 Nyitás: 2017. augusztus 14. (hétfői nyitva tartás szerint) 14 órakor. 

         

Uzonyi Edit könyvtárvezető 

http://www.3konyvtar.hu/

	elt_hatjav
	Nyitvatartási rend_könyvtár_2017-1

