
ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI paêdziernik 2014 22

14  POWODÓW, ABY ZOSTAå
PRZYJACIELEM BIBLIOTEKI

Zapisanie si´ do biblioteki nie wymaga zbyt wielu formalnoÊci., nie ma ograniczeƒ wiekowych.
Wystarczy przyjÊç z dowodem potwierdzajàcym to˝samoÊç (dowód osobisty, legitymacja szkolna,
dowód rodzica).  Po spisaniu przez nas danych osobowych i z∏o˝eniu podpisu na karcie oraz obietnicy
przestrzegania regulaminu, otwieramy przed Wami wiele moliwoÊci. Wi´cej pewnie, ni˝ si´ spodziewacie...

W debiucie na ∏amach „Zdroju Ciechociƒskiego” proponuj´ najnowszà ksià˝k´ JHB, czyli „D∏ugi film o mi-
∏oÊci” - reporta˝ tak samo kontrowersyjny, jak szczery i bezkompromisowy. O ksià˝ce mówi∏o si´ du˝o jeszcze
na d∏ugo przed jej wydaniem, zarzucajàc JHB plagiat i k∏amstwo.

Jacek Hugo-Bader „D∏ugi film o mi∏oÊci”
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TO POLECAM

Oto, co biblioteka ma Tobie do zaoferowania:
1. Mo˝esz tu, rzecz jasna, czytaç i wypo˝yczaç

ksià˝ki (ka˝da ksia˝ka to okno na zupe∏nie inny Êwiat),
przeglàdaç pras´ (ponad 20 tytu∏ów aktualnych i ar-
chiwalne numery lokalnych gazet).

2. Masz sta∏y dost´p do nowoÊci ksià˝kowych - nie
tylko mo˝esz je wypo˝yczyç, ale dowiedzieç si´ co si´
teraz czyta, a co czytaç si´ b´dzie w nast´pnym sezonie.

3. Biblioteka to kreatywne miejsce dla Twojej ro-
dziny. Bioràc udzia∏ w zaj´ciach Mamoteki, czerpiesz
pomys∏y na wspólne sp´dzanie czasu. Spotykasz si´
z innymi mamami, a dzieci majà okazj´ bawiç si´ razem
- grajà w gry komputerowe, planszowe oraz karty,
uk∏adajà puzzle, bawià si´ w kàciku zabaw.

4. Sp´dê pe∏nà przygód i groênych stworów noc
w bibliotece na fabularnej sesji gier RPG. Wspólnie
z kompanami uratuj Êwiat przed zag∏adà.

5. Skorzystaj z Internetu - zupe∏nie za darmo przej-
rzyj strony internetowe, zap∏aç rachunki, sprawdê au-
tobusy, poczt´, wyÊlij maila, korzystaj z zasobu Inter-
netu, zobacz, co s∏ychaç w sieci. Biblioteka jest jedynym
chyba miejscem, w którym mo˝na za darmo nauczyç

si´ korzystania z internetu.
6. Korzystaj z us∏ug reprograficznych. Skseruj ksià˝-

k´, wydrukuj zdj´cie, CV, podanie o prac´…
7. Biblioteka to miejsce i czas na przemyÊlenia, ze-

branie myÊli, zwolnienie tempa.
8. Rozmawiaj o ksià˝kach w Dyskusyjnym Klubie

Ksià˝ki. Spotkaj si´ ze znajomymi, nawià˝ nowe znajo-
moÊci, weê udzia∏ w naszym Klubie Filmowym.

9. Pracuj i ucz si´ w spokojnym miejscu. Skorzystaj
z WiFi.

10. To si´ op∏aca! JeÊli przyk∏adowo wypo˝yczysz
trzy ksiàzki w miesiàcu, przeczytasz trzy czasopisma,
trzy tygodniki, Twoje dziecko weêmie udzia∏ w Mamo-
tece dwa razy i skorzystasz z internetu pi´ç godzin
w miesiàcu, zadasz bibliotekarce cztery pytania doty-
czàce informacji, oszcz´dzisz miesi´cznie 248 z∏o-
tych. Sprawdê to w kalkulatorze na stronie biblioteki
w Cz∏uchowie: http://bibliotekawczluchowie.pl/wspie-
raj-biblioteke/kalkulator/.

11. Przyjdê na wernisa˝ do biblioteki. Podziel si´
swoim zdaniem na temat sztuki, a jeÊli masz talent,
zaprezentuj go na wieczorku poezji albo kiermaszu
r´kodzie∏a, które organizujemy.

12.  Przyjdê na spotkanie ze znanym pisarzem, po-
dró˝nikiem, wyk∏adowcà.

13. Weê udzia∏ w badaniach profilaktycznych. Dba-
my o naszych czytelników, o ich wzrok i s∏uch. Raz
w miesiàcu spotykajà si´ u nas cz∏onkowie Stowarzy-
szenia Diabetyków.

14. Powiedz, co jeszcze mo˝emy dla Ciebie zrobiç.
JesteÊmy otwarci na Twoje propozycje.

Im wi´cej mamy czytelników, tym wi´kszà
otrzymujemy dotacj´ na zakup nowoÊci ksià˝ko-
wych. Posiadajàc kart´ bibliotecznà, wspierasz
nasze dzia∏ania!

          Lidia Wasilewska




