Oszi Könyvtári Hét
2011. október 3 - 9.

A kölcsönzési

határidon

túl visszahozott

dokumentumokért

egész héten nem

számítunk fel késedelmi díjat!

•

3.14.00

október

II. KönyvtánH

program

Sásdi könyvzarándokok
Városí

Könyvtárban.

és a Könyvtárút
Látogatás,

Könyvének

tárlatvezetés

a

fogadása

a

Helytörténeti

Gyujteményben.
Idén könyvtárunk is csatlakozott a II. Könyvtárút programhoz, me ly a pécsi
Dél·dunántúli Regionális Tudásközpontból indul végállomása pedig a
várpalotai Krúdy Gyula Városi Könyvtár.
A mozgalom célja, hogy népszerusitse a könyvtárakat és megismertesse
az
adott település látnívalóit, helytörténeti értékeit .
•

lJ ÁROSI KÖttYIJT ÁR
7201 Dombóvár, Hunyadi
postafiók 68
Adószám:

té~25.

154i8197·1·n

4.9.00

okt{lbrr

II. KönyytárÚt
A dombóvári
Kocsolára.

program:
Városi

Ne habozz!

Könyvtárból

Csatlakozz!

indul útnak a Könyvtárút

Könyve

A zarándoklat résztvevoi gyalogosan vagy kerékpárral jutnak el Kocsolára. A
hazaúton, illetve rossz ido esetén bármely közlekedési eszközt lehet
használni.

Jelentkezni lehet, illetve bovebb felvilágosítás kérheto: személyesen a
konyvtár olvasószolgálatánál, vagy telefonon: 20/55·99· 747

4. 18.00

október

" .•• A csodák

arra

várnak,

Dombóvár·Szolohegy
mutatja

•

hogy felfedezzék

történetét

és

oket"

honlapját

Harangozó

be.

Helyszín: 5zolohegyí Közösségi Ház (Dombóvár, Gárdonyi u. 16.)
A belépés dijtalan'

Szabados

István

Talán

címu verseskötetének
A költovel

Szám ítunk rád!
ha beiratkozott olvasója vagy a gyermekkönyvtárnak
ha még nem vagy beíratkozva
(16 éven aluliak számára ingyenes a beiratkozás)
rendszeresen kölcsönzöl könyveket, melyeket határidore
visszahozol

7. 17.00

október

Éva

még nem késo
bemutatója.

Bodó Imre beszélget.

A belépés díjtalan!

- és ami a legfontosabb:
•

október

nagyon szeretsz

olvasni

9. 9.00 - 12.00

Könyves Vasárnap
Ingyenes beiratkozás
Ingyenes internet
Arcfestés

használat

Miért jelentkezz?
kapsz egy saját névre szóló Könyvbirodalmi Igazolványt
koronát szerezhetsz
egy-egy programon való
részvételért

Könyvbirodalom
- Király ez a Könyv(tár)
10.00 Koronázási ceremónia

10.30

Birodalmi

forgatag

Programjainkról
olvasószolgálatánál

érdeklodhet

a Városi Könyvtár

vagy telefonon:

TALÁLKOZZUNK

06·20/559·9747

A KÖNYVTÁRBAN!

ha te gyujtöd a legtöbb koronát, elnyerheted
Könyvkirály/no címet
a koronákat beválthatod tallérra
új barátokat szerezhetsz

a

Hogyan jelentkezz?
Egy Jelentkezési

lap kitöltésével
programba.

kapcsolódhatsz

a

Ha ezt kitöltve behozod a könyvtárba, kapsz egy
Könyvbirodalmi igazolványt
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