
A családunk könyvtára 

„Az embert nem lehet valamire megtanítani, csak hozzá lehet segíteni 
ahhoz, hogy a tudást megszerezze.”(Galilei) 

Milyen praktikus segítséget tud adni a mindennapi életünkhöz a könyvtár? 

Milyen új lehetőségeket kínálunk a közhasznú információk, a helyismeret, 

az élethosszig tartó tanulás program támogatása terén? Jöjjön el hozzánk a 

Móricz Zsigmond Városi Könyvtárba, és mi négy témakörben látványos, gyors bemutatót tartunk 
az Önök számára! Szívesen látjuk családjával együtt! 

1. Mire jó az Internet? Ön hogyan használja a technikát?  

Ön már gyakorlott számítógép és internethasználó? Naponta küld e-mailt barátainak, ügyeit 

elektronikusan intézi, információit önállóan beszerzi? Mindezt könyvtárunk otthonos informatikai 

sarkának korszerű eszközei maradéktalanul biztosítják Önnek! Segítségünkkel legyőzheti 
esetleges bizonytalanságát: 

● e-mail fiók létrehozásában,  

● e-ügyintézés elsajátításában, 

● álláskeresésben, 

● önéletrajzminták prezentálásában, 

● elektronikus adatlapok kitöltésében, 

● nyomtatványok elküldésében. 

 

2. Napilapok, folyóiratok  

Tudta, hogy 7-féle napilapból értesülhet nálunk az aktualitásokról, hírekről? Hogy közel 140-fajta 

szakfolyóirat közül kölcsönözhet könyvtárunkban? Nem kell pénzt költenie kedvenc lapjaira, 
kölcsönözze ki tőlünk! 6-ot vihet egy hétre! A család minden tagja talál magának kedvére valót. 

3. Gyermekkönyvtár 

Az Ön gyermeke még általános iskolás? Akkor ingyen beiratkozhat a gyermekkönyvtárba. Nem 

szeretné megvenni gyermekének az ajánlott és kötelező olvasmányokat, a drága mesekönyveket? 

Kölcsönözze ki tőlünk! Vigye haza egy hétre a gyermekeknek szóló 22 folyóirat bármelyikét! 

4. Videó tagsági 

Sokallja a mozijegyek árát? Szeretné otthonában, a saját foteljéből nézni kedvenc filmjeit, 

sztárjait? Újra nézni gyerekkora mesefilmjeit, családi mozi délutánt tartani? Egy hónapon 

keresztül 500 Ft-ért kölcsönözhet tőlünk audiovizuális dokumentumokat (DVD – 1600 db, CD és 

CDROM – 4200 db, VHS (Videokazetta) – 1400 db, hangoskönyvek). 

Ha családjával ellátogat hozzánk A családunk könyvtára című rendezvényre, ingyenes könyvtári 

beiratkozást biztosítunk 2010-re! Ráadásul a programok végén még meg is vendégeljük Önöket 
egy kis hamuba sült pogácsával és üdítővel.  

2010. november 8-án, hétfőn 17 órától várjuk Önöket könyvtárunkban! 

Jelentkezni lehet Dományi Zsuzsánál. Tel. 34/380-281. 

 
 

A program a TÁMOP 3.2.4 jelű pályázat támogatásával 

valósult meg. 


