Pomôžte knižnici darovaním novších kníh
Milí čitatelia, občania mesta!
Prosíme Vás o darovanie novších (nie viac ako 10 rokov starých) a pre Vás už
nepotrebných kníh.
Kúpili ste si nedávno knižku, už ste si ju prečítali a dokážete sa s ňou rozlúčiť
v prospech iných čitateľov? Vaše deti už trochu podrástli a vyrástli aj z detských
knižiek, ktoré doma majú? Možno budú radi, že ich budú môcť čítať aj iné deti.
Doštudovali ste školu a zostali Vám doma odborné publikácie, ktoré už nevyužijete?
Aj do našej knižnice chodia študenti požičiavať si doplnkové odborné knihy k štúdiu.
Alebo jednoducho máte takéto knihy doma, zaberajú Vám miesto a neviete, čo
s nimi?
Ak sa rozhodnete darovať nám takéto knižky, knižnica si nimi môže doplniť svoj
knižničný fond. Ak takúto knižku máme poškodenú, vymeníme ju za tú od Vás.
Ostatné knižky sa môžu ďalej využiť v našom knižnom kolotoči. Jednoducho, každá
knižka sa dostane k ďalšiemu vďačnému čitateľovi.
Knižky môžete doniesť priamo do knižnice v otváracích hodinách, alebo nám môžete
najprv poslať správu na náš e-mail: kniznicazeliezovce@gmail.com. Do správy
môžete napísať aj staršie knihy a my preveríme, ktoré v knižničnom fonde nemáme
a čitatelia by sa im potešili.
Ďakujeme každému darcovi.
Vaša knižnica a jej čitatelia.
Újabb könyvek adományozásával önök is segíthetnek a könyvtárnak
Kedves Olvasók, Városunk Polgárai!
A könyvtárunk szívesen fogad 10 évnél újabb, már fölöslegessé vált ajándék
könyveket.
Könyveket vásároltak a közelmúltban, már elolvasták és szívesen elajándékoznának
további
olvasóknak?
A gyermekeik
már
felcseperedted,
és
kinőttek
a gyermekkönyvek olvasásából? Lehet, hogy örülnének, ha a könyveiket más
gyermekek is olvashatnák? Befejezte tanulmányait, és otthon maradtak a szakmai
kiadványok, melyeket már nem tud felhasználni? Könyvtárunkban a diákok is
keresnek szakirodalmi könyveket. Vagy könyveik egyszerűen már nem férnek el
otthon a könyvespolcon?
Ha úgy döntenek, hogy be szeretnének kapcsolódni könyvtári adományozási
programunkba, könyvtárunk így is gyarapítani tudná könyvállományát. Így esetleg
a sérült könyveket is pótolni tudnánk. A többi könyvet pedig könyvvásárunkon
tudnánk hasznosítani. Egyszerűen minden könyv megtalálja a maga olvasóját.
Az ajándékozásra szánt könyveket könyvtárunk a nyitvatartási időben veszi át, vagy
esetleg jelezzenek e-mail-ben.
Minden ajándékozónak köszönjük.
Könyvtáruk és olvasói.

